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 «_-.118 

 15 عااعهط 1:61 ظوهم 0۱۵۵۵ ۵6 1, ۸. 11. ظ.ر )۵1

 ها اما شا ظفعحح, عطا 6م المهقمطم0 (۱۰۳۰)





 اس ۲ ۱ ۱۱۱۳۳5۵۵0۵10

 ۱ ]هد نهم اطوصاعف هم هطع ياوبتمتو 00 ۲۳0, زقط طعم ۳۵۳۵ ص۲
 )1 ها 0 طعر طمع هل. اطف . ءعجندا» . وص0 یماععاتفا هفتم صلم
 هدنمام000) 2۵0 صقصتام میوتفوف نم طنصح ( توقف ظدمصطفا )و ۲۳۵۵ 18 0
 3 هعماهحا نادهآنانعفم هص0 اس طمع 12۲0۲۲ 600 هم « ۲20 ذ دم#

 0۳ طب هملعو, 1 ۵ 129 ۸۲6 هومنع4 دم هیت 00 ۳
13 1 

 و 0 تب 12 هز ۳2۵ 8۳9 ه:هجعطخ ام ۳۲ مانع 0۲ اف
 ها 1م عفت -تع-هوم 4ذب اطم ۷۵) " سد 900ع و۶ 51 0
 من کم هص طع ما هگ اظهلطت . 1 وف هلامع هو )مجو
 ههحتط هفت 1 ماه ۳۳0۵۷۲6 ۵ ۱0۵۹0۵0 600۲ ۵۶ او هص0 مع حعدعفل
 رز 0000 ام قو صوت مصام وصف دصامهمواتصم نطق 1. 6مصعع۲60 قو مجاطات
 هعوص طنعطاب هعونیمطلم 1 ۵6و, | ۲م یمصععتوجم . ۶ لطف 0تطعمجلتمع
 0 09 106 ات 19. هانمح هص تصلمع هاتف . هص0 عمع۲ طقا اه 6002

 مانهطصعحا ۲۳9۵ 08۲۵20 حر ۳۵۵0۲6۵8, ۳: ۳9" 60 صنمص08 و انطنصج
 . هم و لمصم ظلم سم0مف .دصمعصم اوج طف هوم, ۰. ۲ ۳۵۵۳ععمجام0 هطع هام
 ابو لطف ظمص هاله ۷۲, ۷۷۰ ۷۲, طلعتافتو (لنوآموم نانو یی .اططف باطنعع
 ()مصو صتعوامصععر اعاطتم ۳ ظم دو ۳ جم و .طنف ععمص زوتمععاب اص طق
 ۱ طزواهدرت 200 16هایصعم ۵۶ 1صتفو هضم هجصتاتام0 . ابطم طمعصنموترحاب مک طنف 6دوصا+

 ۵09, اف انوانعصع0 ام .ددصر . ۲۳6منمعاف ۳م , معما مجمع وصف هصمموم4
 ۳26 0" 9 عج طلزماتمه 0۶ نطق اجمملع لب , انطف سدمومنعمم ۵۶ طنف هولبمصاو

 610۰ فا ۷۳88  ماعععع0 ۵ دو و )مانع نم وتو هاعتع . هعاتصع لطف
 )0۵م ام جوصصتا دهم ام هدعع لطف دجمصحمتنرواب یونمه ه۶ هطف اطممع هعونامطاو
 18 6 ماتم نه, , 1م دوام عمو و ادم گاه ۳۲۵۵ ۲
 1960هطاوو طاق زص عطف دصممصتصم 1 ظفف طمع عمم0 ؟مهونصو ها عدد
 2. 1و۲ هنطو الوفم ص0 هم ز 00 هما  لعوص 6 طعمموعمح»م ام دجینانعم دف

 )همه و )نطملناج, 1ظ ۳ظنمط یصعم هم , ۳وف ه اطمانطمم0 0۶ قصاص
 اافص اب هطف یوهصمصمع وگو. هلتمفی آب قلقو . ییصصجصتممام4 . طنو
 ۳۳۵۵۵۵۵1 ۵ گن لماطص طعم , لمحهطعللپ کتو 0ام .هاعو , زتممانمت
 (ععصجهعما ه شطفمامع تر طم هوم هدف ذص کمیت وصف >عوتمهاع4 طنص
 6۵ 1۵۷۵م صف هدط ظنف طقاو صف همه .۲طم دوام ظمص طعم عام
 هه ۳9م ۳ هجممسممنصعر صف مقاوم هطقم طم نفتی ظعلطن
 ِِ نو .تصاتم اهم دف وعف نلعففع0 هم یععصنصع هل دصک الوفم جم
 12۳0۳/۷۶۹ ۳۵6 ۱۲۱۵۵ هاصصطاف ینانمنوص هص0 هعنموصمطام ودوعقهماتمصق, 1 دححما

 هست طمع زنم طعم عررصرمممط هه هصمممههمممصات تم .هماط ندمعو
 وه امصعصر 1 .۲۵صل4 هم طحعو هصنفصنصم4 نم ز0مف مع فیفا هه ص۰
 اعطاصع دعفطعع طعص هععمصماتفطنصع زل ] عطف اطنف نوومنصتپ۲ ام وج
 21۲ 3۳۵86 هنفممتم هطمصاعف و نم مت .اطم اطلممعم دمو .طفتم مع
 هاد۵ص ام قم هامطمصعط ۲ و یموعمممع ما هر امان اص عتاص ۵

 ۶2  هعجمهقتمد هم مر عمجعم و وات ۰
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 ؛« لاو 6۵00 ۳۵۳۵۳۵ طمع دقت, عطمو طعم . طفل عطمعم ظم مه
 2۵ نمصف هب طعمه" ۱

 1 161 1 ۲ هوومجاتوت ۸0۲ ه0ناتمع هص ۵10 جمماع اطفات 0 نا ۳۹ ههازدم

 هژزاند  هنممم هضم هنقصعمحت لاوکرم :طنط هم 00
 800۵08960 ام 276 66 ۸۵ بوم هصم هص۵ طع
 ٩۹0 مرور وه طنمط عطف هل اطفم هفصف تصم طع ۵10 ۵۵0 ۰

 ] 20 طنو منصرف 1۳ ۱۷۵۷, 20 ۲ طعم 2966 ۶ 000 نت هنمممعم
 0۵۳0 هورممامو» 1 در هاتمافر مک 1 ملل نهم گم هفصتح
 20 ممعنعو ۵۶ اطنم 10 همه دوم طنفامتزعمل ۳هداعب نما )8
 13 2680 ۰ ۱276 0۳۳6۲۵ مه 0 اط . ططف موتور نم
 دم نمد طفف طعمص دهتعم0 ژل طم اما * ی ۰ 0م طنوام۲نممآ س
 270 دلوم طعفص ۳0/۵6۵0 امر 290 2 ًانعا ۶ طعم ۲ 6 هه هان

 ضع مص0 ۵۶ اتم 7

 تن 0۶ ۱8 ۰,

91 

 ۸ تم منم ها اطم مصتعهنرخام همونمهر هعمم ذض مالقح
 ۱ : تب 1۶ نمص مگ طنع طمماعر دهد هعمععععو 10 هطف صف

 1, موم ه هطععم ۱۱۵8, طعم ه)ع2]6] لنواه6008: ۵ 1 طنآدعما- اد
 وفا هف زن تا طم اضمص طور قم ممه ۲۵۱۵6

 ووق  هطف دهزوص ها سهصوممور صف زق عممف مصاف طعم هعمممتم»
 ها 8 تن 280 لطم عمق ۵8 طتف یسعنتا ۵۲. وطفصح نر

 و کطناعمط ظصع زغ زق هتفصفم طمع هل مع لوک, هم 11018۲ 0
 ام طظنعاهدهزضصفر  ینکعمو6  لطم نصف دتص0فح 06۵ وا هام هه »
 طرومغ " هقعماصحات ص0 لطف عام ۵۶ لطف ه0ععقط ۵. تو عو2م» ام

 هات تزآر ده لمس انصفع . ۳مزعععم» موم ( مو ۱9و0۲
 4»1نف,ب ۷۵: ۷[[آب ۵. 6) زص طنع عزم مص ططف مامی 1 هعتاط طفع
 2۵9108604 طنف قعام هص0 6 و مگ نونصتمص هطقا لو عص اصعععاتصص 10

 و ۲۳۵۵۹۵۳۵۵۵۲ 0 00 اب دا ۱۵۲ فا مور هد اعع مت 1 ۵
 ۳مزومهنن60 طاق هموزمع موم فهم طعم مگ هنصبعهزراام ۳

 ههدنافتص نو طعه(تمص هان 1 طمصعاعتم طمط 01۲

 ۶ ۸ ]دعا # هطف هصمصمعمصمحا ۵۶۱ هما ۹ ه08حمتمابو ۳
 01 ۳:لدچر هطف 280 2صلمملع مع ام ممه ظرر .ز۱۵۵م دم
 هگام عصر طنف همزهما» .هطم )صع طممنصم یمهمتمم مش  ظنو ۳۵و ۵
 811607 ططم .هنرح هق طنف 1۱66۰( ۰0160 ) هل اطم و96 ۵۶ 91 ۳۵۵۲۶ ۱ 0
 9 ظ0اتتفر  طف 0۵۲۵0 ۵۶ ظنف دمنعص  طمنصع 50 موم 9 دصمجطف 984 6 9

 ] طقو  ممصات ظقرحصوص۵04 و یی 61۲ ۶ ۸منصف اصعق9تر 1 تم )همه

 ]اب ۳وف اطنو ههمجهعما نوک ۱9 ظتمط مع قحا یارامنصم, 1 1و ۱۳1۲تا اص "
 مع ه دتصصتصع طقصب وص0, طقف ارم نوا مر  یجانمصو ات 208
 عمورمامانم ص0 مر ۵010: : ص0 .یمعما 1 هصو 1 ۴ اس 16
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 : هم ] فم هف ۰ هطعا ذف دم -ضموات 39ام 0 رول ام 5,
 ۲ طناطعام ۱۵4660 ۲ طعم, ۱

 ۱ 1 وام ۵۶ ام اتعصعمتحالمص و 20 نت همدم صاصعماز هم
 و اف موقعم ظعف وهم 0۳060 ةصام ططوم مهسا ۴طتمح هم دنفامح  نمح
 ۳ عمه ۳ظلف ها هم مصاف هص4 الف اتو وص4 ۱م صف ۵۲6 ۵
 1 نصف )۵۵ت همعع-۳زوم ذص طم هتومت مفطتمصم . 1م دصاحمم و لطف نصعف
 ۱. ده مع موقع دمموم مع و2 هم 98 1 مدت 973 عمم ها طع

 عزم 1۱2 ۲ 8 طم فا طمجب اعفمف مع اطم ,ههزوتممل لقب هوم ام
  2۵ عمص مات ۷ وجارعمو اتمص آب عموم هص4 20060. .1طع نداد اعم
 8# 18 110۳۳۵۷۲۵ "او هو مس وقف  هطف صف هصمطو هو 1و۲ یاطهععم طنمح 0

 ما زمان ها هطف دممل مار هه طی هطمحم هم مجار صنصم هنزوتمما
 ۳ 0 ۱ ۳ ]6 9 0 6. سی 7 وا طو جم

 9 ۵۳۳8 هو ۰, 7

 1 ۳ هو سقف طف 9 ظفتم 1۲ ۵م یی مس ۵۶ م
 1 ۵۶ اهن نم اد اب طعم انصو ص0 لوصرحنمم مه علم

 يا هم . مصم هطمنقص0 مصق ص۲60 وص0 هل هلوادا 11113۳9 ی
 ۳۹9 2۹ 28860 ظعمصص نطق دنعطام 16 ( انطع مملع ) او ههدجمامع4

 هی و هوموسوصا 9ذاط ذل 1و ۵ ۵

 ۱ ) ۲080علو 09 ات, 06, 0 9و ۳1 , صف اب هصو صنعامو .طقف  رومح
 تم 04 زج و 00

 سم

 «ِ" ۱غلوديد ام هم هنب0 هم رنطممعت هن طاط
 9 3 1 1 طف عمممج0 دهمصتمهتتوار ۱۳ منمص زده 2۷9 طعم دم 1ط و

 11 ۳ ۳۵۵6۲۲۵۵0 مهناتمص و مدافع 50 1م, هرم 9 7 6 1 5
 01 و 8 0886۰ ۸ ۲9 ج0 دو (طع ۲۵110 زجع هود مدافع ۵

 ۳ دلم ها 6 ۳ ۱

 ۱ 0 و 00و  دمصم0 طه م وه نم 0۳ ۰ ۳-۵
 1 1 وز مت ظطعصهعحتر حق ۳و 606 ۶ ۳املعب 1 ۶ ۵

 3 3 ظوصزماط, ۳۲9۵ مط60 مص ۹داسه عطف 96۲ 6۶ طع ظحمصا ۶

 کم ام زعفص 0۳۵۵ جم ادم 0 زدم 901 ۲36 ۰ . ۳
 ۲۱ ۶ 0 هند ۲6۱2 ۵۶ طع مدت شاعر همهج ه۶ )ان الزمان .هطمط
 ۱ ار ۸6 طنصع هطعصرحتمص ه۶ ؟ونبطو 0 هسنع طم تم ه۶ ًامطعفز»
 زا ] 12»ز زحمت هرز تن ل هات گول ظداف کم ز 1ص دو ام ه۶ ۵هن

 32 ۸30 ات ۳۹

 ۳ ۳و 170, ۷0 ۳ 1و 4 27 نغمامضا 0 ۳۳۵۲ 8 0 هد و هلصل
 تا ۱

 کس رو هه ۳ طصسزان 006 اسم ۳۹ ی و 200 هد 100۳



9 

1۲ 

 7[ هم ۳ 2۲6 طعمص اد ۳0و هه طمع 04 طمع 190۳ 9

 هما نرم مع... طعم هم مه طمع ۳هنوص مگ هم ههمممم اعم, داطف» 0
 هجرجمهق اتم طعم حممص مصصتتاع0 اه هه

 ها هم دوم هصمحوتم هم هبصطوت ها ممتعم همت دم طم دحوص دعهن وات
 1و ۳۳ زامص هو ۰, ۱

 *]1ماعا 65 ]76 (1 زنم - 8 اهم ۵ه) ص0 هو ۱

 1 و »۸ نعازنا 190 و 0 106 20 28 ۳ 8 ]201500۰
 ی

 11[, 1 طم هان 4 18 0 49 مر 812۵ 82 07 5 ۳۱۲۵ 4
 ائصعع 60 ۳ 6 1و ۳تمص زص الموامو ی طناب طعم 096 ۶
 ه۳وصعمتمغامص دو .هوطامفام0, . 1طقر عموما مصاف ی 3

 (ظ6 ص0 دیبصو هو ۵

 16 (طم اومم)ع) زع ممجج ماواتع0 20 ۲ هد وجوه هجا 1و مع, 1و جمماع
 طناوعما- تای 1۵ ها مع صاصط60 قنب ظممص هص ظرزففوو طمع 9 ]درجه ات

 اناط6 مس ۰ تب ۱

 "[ طنع هفصتعمزمغ هوم طوامصعح ام دم هصق ۳وم جتممن۵0 دل ۷وم0هامم
 طبمانط دو هلقم طعمه دم ۸ام عحص,

 ۲۲۰ دم مه طصطعمک وا زدم دنا ذص 2هومام طوبفصم6۲ 1 زو
 ۲م هم طتت ذف ممهولعفع ع اف ۵۶ 289 162۲۵هر همه 1۱ ظ) 3
 ۹۲16۵ 20 ًائصعم ام و موهع, , .1طف هص0هممومصعصا هلن اطف ۳ ]00 88 0)1أ

 هم رو لو ها هوصعهتماتمصر نصف وقف ۶۰

 1 طمماع . اکطناععم نسوز . هک 2 0 2 نو

 عن اظطعص0فجتر . هطو دععنلمصاب ۵( وافلعر ۱۲۵ , ۵ ی 11 1: ۱
 ۳ معوتوص هص0 وصف و طصتفصم0*

 ] طنع دممصتعمتجاب طعلمجوعم ام عج 10 ۸طعمص هطوطر اطو نعنع ۵۶ 58۳0908
 ارزعتزمب عمار هضم 1028006 9 مطهر ام هصع60 نو دعوا هاب
 ذص اطف ممطانهمانوص وگ جت .اطممل دو افحفا» اهجقتصع دم , نو دهه هاو

 مت طنمط 1 هصص هضننمط دص06ا06م0 ۵ طنصحم

 ۷, . 16 6 8 15 ۳ 200 2005 1000 هل 28 سن
 25 طم عمووتاتم»ج 0۴ ام 0۳0۳0۲ مطمط لوطعص (ععع موهع ۰)490 156 زا

 016 ۳۵۵68 6 هاوم همنمهتصع. 1م دوصطخج ها طف هدیه 162۲69 1و 8
 و۶ هطم هنعو ۱0۸ ۲ 6۳ .طف دنصطع مه ًانصمع زص هم موهم اف ما 1

 ام رممحا» حوا 6 ۶ ططع همماع 6 یوجاصتصم .ابق _. وس ۱9 نجوم , موج موهور طاق
 همت .هص عطف دمت مگ طم ًانصمف زصمصمجععف جان زم دعممدعح ام 24 0۲ 5

 هم و مععم هل لطف ص0, 1م هصمصنعمتماب ۱د هدزانتمص ذص ماهعاع, ..ظن 0۵۵9ق
 و طمع اناطروتر هک هم ۵6 هاضمطمصو 6مالمعهب ظعلطتر وص0 1 هد تم هاتاتو6



 را

 10۹90 )اعم هات ومزتمم هستم اف هاطهصت ظمطصمصم هطف ظسمتم
 ۳۳۵۶685۵ طمب مت (اتصم طمع ام هجعم 6 0» نظم ههالماشمج 0 1 ۵,

 زا همطنصع زم مبطمصصنصع هاطمحت هطف هناطمع طوص لطف اعم ۲۳۵۱۵۵۰
 3204 همداعنص وج طتف هوصضع 1 طمماع عونصع

 و 1مجع  ستعگععع ۳ظهعهقص عطع هجاطمت طفف عام ۵
 ۳۵۵60۴ 1۵۲ اطع هدصحتآماتمصر ذع طعصع هص0 علم هه طعف هلفم عن 2 )مصو
 ۱ نو ه۶ ۳هعتمص هص0۵ همجعاطتت طنعامدنمت ست ۲۳۳ظز6ظ هانردرماتم0 هصمنمتوا
 102 و طاق ظف ظطقف .اوعص یمجامصام0 زمط دصممتمصنصع دلم وم دم هطمحا
 طنصتععا عطف هنصعع طنم وهم مگ هنعمهعاتمص طف طعف طمع زص طمع عزم مگ
 نم 20068 880 066و ۳ظم ۲۳۵۵ هصجاتتفات60 ۳ز6ظ طف هصمصممهصجمصا ۵۶ طم

 اه( 1ط نلطو یوم ه۶ و ۳و هد عهد ه۶ 1مانتعو ( ور 0286 )۰
 16 نوصعهتطوو 9۲6, 0۳۲6۲۵ متوص طنف هعصم هوم یوژوص ظفت ظطدعصح0فت ۶
 ظع(فلع ض الطف هصهمجومصعحاف هلن اطع ص4 ۵۶ دههمجتععتماف. مع, گیم بو
 سا 1۷۰ ۳۳۵۶مووم» انمعومص ( ظیالنماو وام ه۶ اصهنعم ۷هلنصع ۳
 926 5ر طقع ۲عم0 طنم طوصم دو گناطفص ظقن هص0۵ ظعاملع و ۵۰ ۸
 36 عام ۵ ههدصمههزاتمص دم ۲66۵۲060 هما هجل»ب اص طنز 2۱0 8 ۳۹-3
 ۵۶ ظیسوصعمعاح طمع هلعم ص ۲ونتمصم هام ۳۵0 هتععو اب دع» طمع جمع
 ... . طفل طم طمولع دف نت طه ۵ ۳ 16 قو ظ0۱۳6۲عنو هص هک
 1 [وماب طفا طو هجانطم» هغ اطنف ۳۳۵۲ هوم هدزوص 1ن 0 3 ۵۲ 6
 06 ول 1و6 دف 28 0 7 ظو  جتع۶ه۲۵0 ام مجععقت طنف دفصمو ولطمنعاج
 ظم مدهاطق بم طعم عن۲مج زب زص مطم ندعلعمم هععمع0نصع ۶م اطم هعمت یوم,
 ین صوان 26 ععهصف طقع دنزوص فن ۳۵۵ مصاپ  هص هتل و0 نصآصمج
 ۱ ۳6۲509 ظم عمل هما يیمومت طقف ظنف هوصحم ۲۳۵۵۱۵ 200 و طم نمجدلم۲

 ۳ ۵۶ طنف ۳۵0ماتمصم ظمع لموع ظف درمرمهمج تم طعم لعوتتع0 ور قم .. مب طمحمحح
 ۵ ۲ ال طلنف هاتزءهفم هص لطف هاطع طعص0ر ۳28 ه۳ز0عصل۲ ام هجویمف طعم
 هجمط ۳طنمط ذف عطف دقمعت مگ و طنعامهمتمصم ادم اطععم _ نتنصمامصمعصم ۵
 مهص یمصهصقع نطق طنف وافانهصجعصحات اه دصموال» هصاطتمعع04 20 28604 68 قعاکو
 2۲ (نمجافا۲ ص هطو هعع ۵۶ نطق هععمتصام ۵۶ اطم دهنهص ۵۶ ظنسمصعمهادر 0۶ ۱۳ظ)ماح

 ظف ته اف6 رو 6۵866۲60 2ظ 67۶ ۰

 رو ار

 1م ظطاعععت- بن 1و۳هنتعط ۳وع دنا اص اطف 40۲ ۳ععس مه ۱6 منوط
 1 ۵۶ ۸تسوصوممادر یصووممجهنصج 0 ۱107 ۸, 11, (10695-0
 ۳ 99 ۱ ]رءرو هص0 نطق همت . وووصا و۵6 ۳۲۵ ۳6۵۲۵ 1۳ و
 ۱ هوم جزلهممب ]0 و صنعت و طنواتمت۲ ۵۶ 1نعااطدو ۳۵۵۵
 ۵م هوم مع هل اه 7۹00 290 0///هصمع طقف اجومص ۳۵۱2۲۵0 ۳ ۸6 ۲
 3 طععتصصنصع 0۶ لو [متهلماتمص زص .هطف انصصم ۵۶ ل هلطنوطتعس هتصاذل . 36 ۵
 ۲۳69 طنف .اومماع .وق شانتمصم .. میده صمجمسمطتعو ظو۲6 هعلفم اهومص اتتملل7۲

 عولات ۳ز6ط ه عطف اتصصم هک هفت قصفل هاوومجاداتمج ذص ام 2:۵۸ ۰

 16 و ۳۳۳تنهص ذص هاععمصات ظهتعتعصم دوماعصتفصح4 ۳ط همعمماطمتو وصف
 واتهاعاتمحف ۵۶ هوووممدتمام ۲هووع, قو ۲عوع0و اطم هدادزوها دهان اطو ۵۵۱۶

 ۳2 دو 071060 دام ۲۲6۵ ۰
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 وز ]ترم عمموجمومط» هک آدقتم هسته اطع دهنوص ها اه هوم
4 2۸ ۱ 

 ۳م( ب0 طزواممز 9۴ ابطم دهزدم ۵۲ صفتع مجح طمع تصم و۶ ظف]و "
 ل ه0طتمطامم ظوحفم ام اطف وتو وب وت 1۳ اطودفو طماتمت

 جم هم ظرف 0

 زدم [] ]بس 6 زوم 0۶ ع زر هوم ی و 0

 ۱ اتصجم ۵ الوفت-0-هنص هوممتمعتص دهان اطف 02 9 طو
 :مجحمتم» ۹ 1 ۱

 ٍِِ 6۳۲ ممج و هطو دما هام ۵02انوط ۵۶. 3 1 ایا ۱
 ۳ ط و ععوتحانمص ۶ اذص لسداعصر زد ۵0ام هص0 زصطم نه, یا 0۳000۵04
 ۳165 هج وعععواجصا ها اه ۳ وقف 190۳۵ نصع طعم >هنوص ۶ ۸ام
 همه. . 1م 18 گنیاهدر صف ۳طنمط طم 2ظبمامآ هوم دم هطمص 0
 و7۵ 66 ۵ را هاب عمجصم لهجعاطر ۳1۵ و لعمت ماتفص دم
 مجامع نمصحر : صص نگهماات 6و ی 1 هص0 طدناگنصعف ص0 0

 عوامل ۵ ژن 2150 هصنصمممم اطف مهم وصف 3  1م

 طوعم مهم هه ونمع دز ۳۵۲۵ماتم وان هان ما هص هات 6 ۸
 اوت هن ۲ ۵ هنتوتدمل زصهصماتمص, - طما همعهدصان ۶ ام طوجزمط
 ۱ طمان ۶ 1 )۵ هه طمع جدحاعم۲ ۶ 1 ه]هر اد طذمط 6 ۹9
 ظع)0ع6لر عح0۳۷۵۵ , هدروعمزمآ 11261 05 عهد نتمنصت ۲۵ صتطتام هام اس8

 902 س وهم 016086. ۱
8 
7 

 اف وعممج0 نور ۳نمط مهم (ظ9 3۵۳۲۵۵۱۲۵ ۵۴ 6 ۳008 0۶ 18و"
 ۹ هد داود ۵۶ 1)عاطتو تی و قم ۵۶ طمع دفصمو 20 وادم#
 9600090 20 6ظ6 , ۱6۳۱۵4 ۶ و » ۳۵1عطعر طفح زاد ۵ 1۱000 و

 اه وهطفوف ادم ۲ )۱ ۳تا ۱۳۵1عر ۳ظافح عمل 006 ۲
 ص۲ صفت هلطهبعاح ٌضع تنش 9 طاو 2 ۵ 6 تر 0 و
0 1016۰( 

۱3 ۱ 90 

 ]طمع 3۱۳0 مع هاعم دو دما ۳نزطمتف عمطصم ۱۵۲6۲6 ۸ ی ی
 ۵6۴ 16 طفف هد منم مت هاطق طنفامدتمما مدار و ان ۵۶ تم
 طقف طعم ماهه" ذص " طه هگصعهوت اهن :انطم , ممنزموف  همعمتصم ۵۶ هد یمواعفا

 طمع ۸و صومح هو طتف اهماطعمف هنومآتمم عمصم ه00نتمصمت 0و هاو

 ۸00 ۲۸۵ 6 هل از مست هو دماتطاع مص  م يجمتص0 طعم ۱ ۵ تا 02
 اطفم مهنفملحا زصانصماتمح ها هطم هنطفب اتم هم دما دف مو ۲
 ام طعم هصفمصت مانطاتفط60 طعمه ۲, ؟۴طمعمتم عجف وومام هک دم اانادعصصخ

 ۶ظ۸0هظ طرف طعف طعمح دخت ۱۲ 0 اه ممه یمومصع ۵
 طهاتموم اقا زا وه هما .ممصمرممع60 ته 6م یا ه8همصمر ات صف و
 عمجمت06۲60 هق اف ادوات عموم ۵۶ صمطوصتمص هم لطف هامجاف 0۶ طنعا0۳۲,

 زد لزمماتضو ام هونطتمص هام اکب نوح  ومصضف 950 ههصصف طمصمم هلطمسف
 19 ی تلاتسن 220 ]۳ طنم و 0

 ظ اتم ۱ 01
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 موها دل لممع هما عممعص هتقمتام ام موطانفح هه ۵1۵ دصمص عن 06ر
 طاق طمقم ۳۵۵ ف۲و عط ته 0۶ 16 100۷۲ طعم
 نققهااتمم هم طع همان ناط زصه لطف هعودنونانمص ۲
 ورم ممنوع مع مف ظعه0۳زصهم هه همعهاتمه و
 ..ماهوزم تمام, ادم اف .هدجعمزطوف ۵ هممزوصا اتسصعع ۷و طما طمجص0
 ام و۲۵ مانع ص0 هعمم/مع. ..1احم اتم هص0 مواتمصمم دمو 10۲ ۳عمتصم
 وم۲هفآ هفصنعتتو6هم طفح0ا۲ طعمه هجر یصصعحتر همعقملل هظعع لطف ی
 و000 هم هم زدم سم طنع اعتعم طمححع, ۲ مال دیملنعم اطعف طعم
 هیات مگ ۵۲ هم همه و صفت الممل عطمتتر هص0 اف هععمجصحاذوط

 ...هدمصق ۵۵۱0 ظف۲6 اووفص هلصمعت زصممععنطام مهوعتمللاو طه قتع هنهعهجا
 1 0 هوا« هدر هممتعم ظف۲6 وععص ابعع۵0 ذص هطم یمالمتتمم هغ نطن انمماو ۵ ۰۵

 دم وعمص هطم هولصمطلم همعندافصمم هغ دصچ ۳عامات۲عم وصف طعم ۳0 26

 .معام ۲ طراوت و. . 1 6۲60۲۵ ۲۵6 زا لس ام .یعجومف حج اطوصف

 ل زر 06سه هم هد ۲ .ومعاب هطعصتعف وتم صف ام ظذح ۱۷۷زلهه/ گطقاو
 ظ.۸. ظ.1.ر ۸عهنعاعحت المعامعر معلم ظسطنم نوح هعطمماپ )اپ 1
 3 ۱۹۹ هم شاتر ژالوصفطت غم هطف هدومتمامصهعصار  انطمصصجمص ص0

 طراح امام آمدم  مشماقر اه هه نولمطلم هعونماصمصهمر ص0
 1 هاعم هضم در دد0مطتهلصععف هم دو طماطمم ففم المطمصصم40 ۰

 اِ 11284, ۰ ر الدونآ طاعععصر ظدععت طلعععص هعص0 ظعفصحتح ۸طصفم . 11دعاططصتم
 3 ۳۷10 ی ۵6 رص عمصممهتذصع عطف دصوصتعهتماعر ۳ععنصو متموع و نت عصهص
 ٍِ 1066 .] قاطمع0 هوا منا ام هصمصاتمص طف رهوصم ۵ دو دوو ون

 امت هطفتفع انالفطم هص0 دم هاو همطع مملو قاطع زلدععصم مهم
 اهن 16۳۵۵۵ 1لمعانص ظنوط گمطممار 1/۵همطم0ر طاجم ور عن دع6 1عصتصوت
 0 هومن و۵۲0 مچ 3 زره 10۲ هصع اطع عمان 1و اناطقا 1 ۵
 ام ۳فط مگ هطم ۳۳۵۲0 نم عمق طنص هممط ممطاتمصم0 هطجمتماح تن 40ت اقو

 هام زوم 1 هم مع ۸م ده عملک زص هنصرب ۳۲۵۲ عوانفت هم طف اهفاع+

 ها

 3 طعوفص ام ۳۵ ومص عطف اهممع طه عطف دصمجقح ها 6 ۰
 ۰... ظاندموط هطم یمنماتمص هک عطف هصمصمعصتما  نل صما عام دصممح تصفم هه
 ۲ 1 ۳۷98 0 هاطفا دل ۱۳۵۱۵۱۵ 06 هجا 6۶ طف جتععف ۲ لطف مصع0 ه۶ الطوات

 قو وا 0م نم هضم ممنونم ظع4 ام ۵

 ممه اه سصاتصمر انوموم ممه دم سم .انصعف صاف تو صاصاتح
 6۵102, 0۳۵ هم اظععم دعمعمجف 1 یوم هم موج ادوات زا یمن0 ما
 رم جزصام0 وم 0007 هق 0عع2۲60ر و0 هجنعافععف ۳طنمح قم صومممعرام قم
 ۳ ژناطموجومط هما ذطر ۷ ۷ 7 اطعا ظو معنص ۳۳۵8 ووو۲64 1 ۵۶
 ۳6۵0188۰ 16 قم 0۳۳۵۲۵, یمن طقا لطف دمعلوجو ۳۵۵0 هاو اصام
 عموعتههتمص ص۲ 0م 8۵0 ه۲علمواع هدف 0علعمانف ص دو یجطاتس

۷ 

[( 11,11۲, ۱ 

2۸۲۸۲۰ ۳۸ ۸1, ۰ 



 و قاح هو ی ۲ ۱
 1 0 ۳ زلال ٍ و و ۳ نام

 0 ۷ فر ۳ ۳9 ]9و زوم 0

 ۳ 0 و رب و طی 1

 9 كس

1 ۱ ۳ 5 

 و و 1 ی 1

 و 109 ا 9
 و 0 1 10 ب ۱ :

 جو 0
1 0 
۹ 4 

 و 1 ۰ 1 ۷ و
۱ ۲ 5 ۱ 

 از 1 13 هی ۳9 4 ۳13 0م ۳
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 -|۵ ۵ -لم

۳۳ 
 ام دوو مشی
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 ۱۱۳ اس فا هر ی سس 0 ی و

 ۳: 23 بیا هج رخ

 و ۶ ۳

 ۳۹ نا نیم ین

 ی

 ۱۳-زوک ۸ .چب 3 مدیا سی و 7۳
 9 تم ۰ یخجالج وتو نت پت

 ی 2 هووکو دم -۳) کر

 ۳ ۰2۷ - نود -۳9 همسر
 ۱ -۵۸ ۰۵ < -اید نرم"
 9۹ ی 2 دوو رع میاد رم[

 ۱۳ شب ۳۵٩- -یور

 ۱ وب 9۳ نر
 ۱ بن ۰۳۷۰ ناف تیم ۰۳۳۳ 2
 ۳ -قدپتبم ۱۳۹-۱ لا یر

 0 ۷ نه < در -۱۲ -ساع یر هه

 0 تل ۵۲ ها دیر داور 7 یر

 ۱۷ اوت ]در | -]و ۳ -یزجس یر

 ۳۳۸۳-۳۳۲ -لافن یوم 4۸ 4 ورم

 ۳۳۱۰۳۳۹۳۳۹۳۳ و دور دم ورا

 ۱ و ی

 31 -۱< -زو
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 وب وب نبی ۳۳ .نلام لا

 نو جم دتعسول ال اب [۸۵-6۳۰۳۵۳-بو ۰۲مین
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 ۳ -۴.ناف تم 4۳

 ۳ هد سهام چه یا که هو ۸-6 ام
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 3 9 ۰-۳ لی ك ۱ ۳۰ دیمم وب < نیل ۱

 ۳۳۸ ۱-۳9 -تسوکر نریی# ۲۳۳ ریدر ها9« -۱9۵ -۱۴-۹۵ ۰/۹۴
 ۳9۷-2۳۳9 ۰۳۳/۰۳۸۳۰۳۵۴ و ۱۳۳و ۳۵ .یرانزجیبیلصا
 ۱ ۱ ۳۳۰-۰ 4 ۳ ی سه ورا تر - نادرست رلارص#

 ۲ ریل ۱ 1 ۳ ۳۰<۱- -لاجرژا شد ۳۵( هاله

 ۱ لطف مه ریل 4 -۵ ور - ۷ ۵ ه وه درگ رلارعا

 ار
 ۱ ۳ 2 هو بمان ۱ 7 4 ۳و9 برش را ناطانلارص#

 دا عمه مش ۲ یو مشا ۱ ۲

 2۳ رس تشارفا دم شرف یوم
 هود و« رو بش | دو دوز -نافترل | ۳-۳۷ رسا

 ۳۳۹ اهر ایا ۵-۳۵ و ماش ترش

 ۳ ۳۹۰۵-۹-۳۰ 1۹ ۱۷9-۰۱۲ لری ۳۹۷۴ < ی

 یوم بیس[
 ۱ دز مو -۱- 9۹ ی یرف ۱ رو ریش ۱ و -یاغراما

 به |64 -< -لاور ۱۳۲۳در چمرشیلیفل | لر  # ۱ ۱۳ 1

 ۳ نا بیپ ی وا .قاماس آری می

 ۳ هک ۳ 6 .ناغائا اس ۱ ما . قشم زر ی

 ۱ برمی ۳ ۳۳-۸ < دیه نیل مو .نلاتم

 1۱ ی
 ۳ ۸ مو .باغلُت ۸ 9 5 فرو -۵۱۵-میسرم

 ۳۰تن ۳ اج نرلا اطتا ۱ 1 دو و جم دیار

 9 1 .۱۸۳ -یگن لا نا تا۳99 مرا

 ۳ - گن ۳۳۰ -یلاع ماش 21۵9 - عطا

 رم ام ی 7 ۳ 9 مه ی

 ۳-۳۸ ۳ام ۳۳۳ پچ
 ۱ 2۳۵ -حر 5 او مرا

 < -نلاخ ثراء 8 10 - <. رم ظل ۵-۲۳۳۳۹۳۵۸ 6 و ۱

 < گاه ور
 دا ۳ ولو ۳ -ناغ بیل | ۱ -|و۵ -ملشصم



۳ 
 دوو نیکان[. ۱۸ -ناف تم

 2۵۳۳ پند یو نرتکس
 موسوم ۳۱۳

 ده تیم ۳ 7
 ۳۳« -یزاف تیام ۷۵ مینا
 ارد اس حس جز ۳8۳۰ اوود اس

 لب های مو | بو ۳و۳ :يرودرچتسسال
3 

 زعس ر ۳ دلو
 وب یو -«۷.تسرامناب ۳۲ دام

 رده رپ ۳ ۳۸ ۵ -نلانوط
 سرو وام[ ۴۸۵ -تنرط
 مو ابر مه ۳ ببار یجاب ۱ ۳ هماترد تموم
 س - ۳۹۵۸۸۸ 0 ۳٩ - ۳9۸ .روسرْنم

 و رگ 2۹۱ یک دم

 نو برق نر ویو
 در ۱ < چاره اشروصم

 ۳ زر رس رسم مند ارم
 کل مان نا بذر ۱ 1
 ۳-219 ده تل
 ۳ عدم ۱ ۲ ناف

 ار - ۸ تر 1

 79۳ ی
 2۳۳ مر
 توام ۲ ور الی

 مر مس سن نان کم
 -۳۵ ٩ ببرم -۱۵ 2۲۱

 ۳4 لاک مع ۵ -رچ ار نو
 -۳۸ * شی و

 ۷ 2 ۰۳ -شی ۲۳ باحال

 : ی

 و جا کتب
 ۳ ۳-اا,نابم ۱

 ۵ ۳ -«ب انس نام
 رزم یاس
 ۳ دو رخ ار

 ی ارم

 دا س تار

 وز مم نو

 0 تب

9 1 

 ۵۲۵ ۳ و ۰

 7 ۳ ما همیزگل

ِِ ۱ ۸ 

 رفت .تسود

 سم ف

 ۳/4 ۶۳۹-نلول 6[,

 ۳۰ نر لا رخ ماشکز

۳ 
 ۱۳ سره بد تباص#
 رم ب صااب

 درک



 ۱۳ یاس

۳۹ 

ج ۵۳9 ۵ ۰۵۲۰۵۷۸۹ اسرع
 ۰۷۳ نلایاج در

 ۳۷۷ ۵-۰۱۳ < - ۷۳ -يژلخور جم

۱-۵ 
 ۳۳ لار < ۳۰۲۰۳۹ < ۰۲۹۵-۲9۸۶۱

۱ 
 و اور

 ورک ۳۳-2 اور

 و ور

 ۳۳ ملا حس#
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 هد- سوم .نافیافس
 رو جز - نلاطرسم اس

۱ 
 مو ۳ مه -) < نام تا
 فر ۳ 2۸8 - روش ۳ ۳4 عام

 لر زالو دو و و۱۵۳۵

 بیس ۵ 8م لب 6
۱ ۱ 

 ۳ هر نیما 0

۳ 

 ۳م »۹ تر |

 ۵-۰-۸ و آسم

> ۸ 

 ۱ ۷۹ تر 1۱۰

 2م ۳۸۸ ۰۷۹ - ۱۳۰۳-۳۰۱ ۰۱9۸ ۵ ۳

 3 ۰# هات .ناطاسنیلُم

 دی نو 4 دیدعوانزیلا سم

 دص "۷

 ۱ چارت لا سم

 اب 0 9 ۱ لا نیما |
 بل ۱۰ ۷

 3 هم سونی
0 4 

4 #7 + ۷ 

 9 و رب و ل : 29
۹ 

 ۳ ِ ۳ 3 ژ م ۳ ۹ ۱ ۰

 0 -بس» ریل لر و ۰ ذ هم
 4 ۱ ک ۰ ۳ِ 1 ۳۷6 ۰ 1

 0 مو مهم وز پا

7 ۰۸-۸۳-۱۹ ۰۰ ۳۸-۲۱۴ ِ 
 هو ۳9۹9 2۲۹۳-۳۹۱ ۴

 جا + .یرابریلا پا یر ۷9

 ها .یوررپس نیما باغ ۳

 : ۳ ۳۳ ب۵ -و اشمو ربا با
 ۱ ۰-۳۵-۳۸۵۲-۳۸۷ اب |

 دوم 9٩-۰۳۲ سایر
 ۳ 1 ۷# ۳۸ درود ار

 ۷ سس -۳۵۵ دو م رکن ۱
 سد ۱ # دا سم
 سا مال 6 :یکدیبا خش

 او ۳۸ بش ۱۳ ۵۳۵ كرف

 " تی )ص۳ - ۳و - از زر | ترش
 " اهل . مو -داآتیلش

 "۱۱ شنل

 یکتا و ِ ۰ خاک یا 2 و ۱ ی

 9 2 ۱ و

 ی نت نا



۲ 
 7۳/۷ - ۲۲۲۰-۳۲۸۰۲۵۸ تلاوس
 < -سگاکمس

 -|۳۵ -یلوس

 )۳۵ ترچوس

 "ی »4 - 6 م دور مو وس ۱

 ۳ لا ۳#ِ

 ۳۷۰-۰۳۷-۰۳۸۸ ۵۹-۳۵۹ -۵6.واب .تیروس

 بم رج رروس

 ۳۵-۱ ۰۳9۳ ۰یل روس
 ]۵ ۳ -|۳ -۱۳۵ .نریییوس
 ۵۲٩ دما -۳۸ -یلوروس

 -۱۳۸ +یربصتبسوس

 ۳۳۱۷ -نلاگرسوس

 تر نر سا ۵ < -تیاپموس

 ۲۷ .یلوس

 -2۸ ۱۳۵-۰ -لابعنوس

 -۳۵ ۵ .تسپنوس

 حس

 ۵۳۳ ۵ او -و رج ۰۳9 مور ایس

 و ور دود در

 9 - 9-۵ دو سو < ۳-۳۵ یر

 ۱۳۱۹ ۰۳۱ ۳۱۰-۴۱۳-۰۳۱۷ دو دو

۰۲۸۵-۲۹۰ ۳۳۳۰۳۳۳۰۳۳۹۰۳۸ 

 ۵ ۳۵ -۵ ز۲ ترس مس سرم

 ۹ 2۳۱۷۲ هه

 ۱۳۱۵ -زمم .یواوپس

 66-۰1۸۵ ۵ بم هم هی مبتلا

۵ ۰۳9۸-۳۸۱ ۰۳/۰۳ ۳۳۱۳ 

 ۳ .شداص

 - ۷ < ریس

 ۳۹8۲ روبه

 ر -< ۴ -۵هاصحص

 - ۲۹ ۳ قلا حس

 منو و منا قصمص ا|

 دو مسلما امری |

4 ۵+ 6۳۸۵۱-۵۱۵ 

 ۱ ۸۳| ست

 سی - لمس ۱

 2٩ ۳ -ووگر حس

 -۳۱۸ -ملحم ریس

 ۵ ۰۲ نریم

 _ِِ ۴ ممد راهی

 -۵ ۳ 4۵-144۱ مومن 9 ۰ 0/۳

2۳0۰ 0 

 و ۱۰۳۸ -یلاخ تممص

 و یر |
 |۳9. قید و رس

 -۳۸ بول یر اروم ۱

 ۰۷-۰۳۵۳ .یویسص
 ل

 ۳ 6 .نلاشا و مث

 ۰۷۳۱ ۰۷۲۹ -نلاعید اس
 ده ک دال 6 اب اب هراب ال اشوج

 - ۳۸ هب ی

 ح ۸ هاس

 ۳ نر زر سد هاش اتم

 < ۳ هک تا ۵ منم

 9۱ .ن2#ءانس

۳ ۳و ۳۵ ۳۹ تن اتم
 ۰۵۰۰۲ ۱۵ 

 -۳۵ ۲ ۰۳۷۸۷۵ ۰۴۱۱ ۳ وب سو

 ۳۳۰۳۶۱۰۰ ۰۹۸-مو من ۳



۳ 

 ها
 دمو -سذدا نان نکس

۷ ۳۰ ۵- 

 ۳۳ -۱۳) .یرکت قرکس
 1۳۸ -لام

۱۱۷ 

 -۵ ۳۹ -۵ ۸ ریس
 ۵۳۰۰۸۲۷۲-۵۳۱ ۰۳۸۸ ۰۱9۲ بد ناف
 مه ۲ ۲۹۳۰۲۰۲۰۲۰۳۱ هاشنچ نا

۵ ۲۹- 
 ۳-۷1۸ ازم چت اطلس

"۸ 

۳-۲-۱ 3 
-۳۱ - 

 ۳۹ ٩ ۵- ۲۸۹-۳۱6 ۳۳۸ ٩ - وا
 ۳۰ لو امر اطلس

 رسوم - سرم ی ۳م دو نلافلس
 0 ۷۸ ماکو ناطلس

 برسدپ م -.۳ع۱ ۳۵9-۳ .طنناطلس
 - 2/۱۳ -۳۹ ۳۳۰۳-۲ ازم ناطلس
 و۳ .تاتشمب ناطاس
 و -تس
 مو دان اس
 ۱ - ور .باو نایب

0 
 اس

 ۵۱۳۵۱۲ ۵۱ ۰۵۱۰۹ .ورلشسرایلس
 یو دو ۳۳-۰۵ ۳۰۰۵۱9 ۰-۵۱-۵۱۵۵ ۳

 .ب ۳۸۳۰٩ -ل کنین

 ]تست تام سو ازم نا
 برس و ۳

 نو -یلاخفا هاتسمل+

۰۳۲۲۲۰۱۹۰۲۹-۵ 
 ۵ ۳ ها مرز

 ۰ و سال

 ض 1 ۳ ۳ ۳۹ همس

 ۳ ار طس ۳۳ ناطلیی

 ۱۱۱ نگدانس

 5 ی و
 ۳ روز -۸ 6 زک یاس

 بم 7۹ ٩ سرای

 ۳۳۷ و رد ۳-9 لس
 اه

 0 "۱۴۵-۳۱۰ -لپسنم
 ٍِِ ۳تا 7۱۹# -ناّگس

 ۱۳ مو -» مدت

0۷-۵ ۸- | - ۳۵ ۵« ِ 1 

 ی ها ۱ | رحم

 چاه ۹ ۰ 3۹ 0۳۳-۰ ایم

 6۵-6-2 ۶9۵۸ درام

 »پ
 ی

9۰-18۵ -1>۸ -6> ۵۸-۸-۸۲۰۸ 

۰۳2٩ -۳۳۸۰ ۳۳۰۳۹۳۳۵۱ ۳ 

۳۹۳ ۳۳۸۳۸۰۳۸ 

 ی
 ۳ هی د -< ۶ - لاو حس

 0 -۲۵۹ هرس
 ۱ و مد -0۱۹ -دهشحراضسم

 4 ۳۹ - نام
 ۳ ۱1:۳۷ ۳۱۳در رک

 ۳۹۲۳ تابوت ۱

 "مو -م و دمو اوس |



1 

۱ 
 ۷ ۱ به« رییس ۱

 س 2 -شااس
 ۳۸ و ۳۸۷-۳۵۳ ۰

۳۸« ۵ 

 ۹ و را

 ۱0 گاج

 دمو هر
 1 سس و

۵ 

 . ۵۳ نره

 ۳ ۱ وام (لاسرس

 جور م و 0۳
 سقم -۵ ۱ -۸ ۱۳-۲

۳ امر بست سیاچ
 

 4 دن رچگسمنام
۱ 

 30 تو - ۵ لس نا

 ب۳ بم لا
 و ۳ دهم یراق
 ۳ ۳1 ۳٩۸ -یرادس ۱

 - 46 ورم

 ۳۳*۱ قیر |
 -۳۸ رول » خرس

 ۳۹ ۰ .گناغرسا

 ۳۰ هیات اجر

 ۳۳۳ دما یاس
 ی بز بر و دل ۲-۲ تورم

۳ 
 ۰. تی مه

4 

6 
 ۳۱ -نلانر ادرس | ۳

 -و < دوم[

 ولو ٩ ۳۹ -

3 
 ۸ جت ۳ - ۳۵ - ۳ - حس

( 
 ۳ نارب ٩-۲۵۱ - ۳۷ دیر

 دمو دو 9 ۲۲۳ لب
 1۳۹ 7 ان س

 ۱ را 9
 ۲ -لاب

 ۷: ۰ ۱ 2 -۵ ۵ ۳2۸تا

 و ۳
 0 9 هر

 نشر ِ با ۸ ۵ ۸ ۵ < 7" ات
 1۱ت 7 ۵ ۳-۵ ۳« گی رم اس

 ۵ .يلاساو ارس
 0 ض -یلاخشادح

 ها
 ۳۸۵ -نییلادسچ
 ۵۰9 -۳۱ -۳۲۱ ناف هر

 ۳ ار یر

 ۳2 ۳7 مو هد . ۲۳۰۳9 یپروارر کس
۳۳۳۰۳۳۳۵۵۱۸-۳ 

( ۳۳ 2۳۳۱-۳۳۹-۳۳۵ ۳۳۳۸ 
 ۱ رو 2۳9۸-۴۸۳2۳۸۸
 ۳۹۸ ۰۳۹ 6-4 تن

 -یلاغرمت ۰۳٩۲ ۰۱-2۰۸
 1 اپاب دو) ناز
 -)۳) ۳ امر نا

 -۸ 9-۵ ار



 ۵-۳۲۱ -نریسار

 29 مور لگتشااب

 روم ۳۵ ۳و هم
 ِ ۲۱ ین ب۹ ارگ
 1 ۹ : ۳۹ ی ۲ تیشرت -۷ :یرجس
 0 ۱ ۳ -ب۲-۲۸ ۵ الاس پیش

 تا ۱ ی -لبانا ۲

۸ 
۷ 

 ۳۳ 5 ورم و لاغر

 -//۳۷ ۳ زر
 -۵۰ .-و ۱ |لوس

 ج۱۵ کد
 -۵ ۳ - .یرود نانبوشم ۱

 ۱9۳-9۳ 2۱9۱ لیدی
 و۳۰« -نامزارنارعم

 دم -ب | نیما نر

 ۳۳۳۸-۳ ۲۲ لاک
 ْ رم
 ۱ 2۲۲۲ نان نگر
 - ۱9 -د اش نیما
 - ۳و ۲ - نیر
 ۱ ی تک

 7 ۳م ۳۲۳ | سه ۵ روتر
 8 و

 ۱ سند |۵۵ -

 و۲ و ۲۰ ۷-۳ پف

۳۳۳۱-۳۵ 
۹ ۲ 

 . سو لب ور

 زا ۳ ۳۱۵ -و و4

 3 ه ۱ ص4 -لائبرد

۹ 

 8 41 هرلسور ۱ ۱

 رس و۱ 6-2۳۱ - یر کی رتشار
۱ 

 -ملون ان زر

 ۱9ت ۸ - یر ۱
 
 ۳ : ۱ ۸ ۳۹ ٩
 ۱ ۰ نا

3 ۱ ۵ 1-9 

 فی ۶ 5 ۰

 نر 15 ۷ انا و ۶

 کراس

 ۷ ۰۰۳۲ .یرایم 4

 9 1 4 ها ز ۳ پر ۳ - بت اب

ً 

 ۳ ۳۰۳۷ و9 ۳ «ساتس
ِ ۳۵۰ 4۳-۰ - ۳-۸ 1 1 

1 ۹ 
۳ 
۱ 

 1 هر ) ۷۰ 0۳ اب ذی -۵ ۳ ۵ .نان تب ۱ ۱ /

 1 2 ۱ و ما تیزر ۱

 ۲ ۰۶۹ ۳ : ۱ اوج اب - ۳۰ ی 1۹ ۲
 )ناب ۱ . فلین ۱ 1

 و ۱ بچ )۳ ده 9
 ۷۳۹۹ ۰۷۰ ی 9 و ۲ ۳

 ۳ و 1۳۹ ۵ ۰# -یلالد 

 0 و مرا ۳

 ۹ اه ۵ ۳۳ +۵۳۱۰ ناف نما ۱

 0 ۵ 1۹ 7 بت -.<۳ ٩- | -یبرپ اصلانی 1

 ۳ 1 روس -9۸ -نراططس رب اعلان

۳ 

 و هم هم ییاسا ,
 ۱ ۳ 4 ۳ نرو اگناس ح

 ۳ 10 ۲ ۷ ۰۳2 -م زوپذاص ۱
 ۹ س تو ۱

 ن ۳/۳1 »)۷ - درو سرا

 ۳ _یزاطلس

 ۱7 ایا 9

 ننه اه الا
۵ 



 ی

 تم رس و و۵ ۳-۸
 بس ار |
 ۲ اهر

۱ ۳۵ 1 9 

 3 و۳ هووف
 مو ها ام - 9 ۰۳9۹ - - ۳ ۸ -رولوسد

 ۷ ۳ لر

 مو -۳9۳ -۳۳۵ تراک
 ۹ خرد
 "۸ رپ نایسو

 ۸ کسر

 ۱ ۳ ۳۰ رد

 4 بو ۵ امت لاد
 و 9۳۲-27 ۵۵ رول ایید

 99-۲ ۲۵۸-۵ 2۳۹۳-۲۱۳-۲۵۹ ۵ ٩
> ۳۳ ۳۹ ۳۹ 

 و 9۹ -لیبد
 س 2و ی مو

 لب
 ۱ ت < <

- ۰۳-۳۹۸ 9 0 

 ۵ < (روذتهد ولرف

 مارو
۳۸ ۳9 ِم

 0 

 ۳۳-0 ریو
 مه -وو .لربد

 -۸۳ -یلد گل ویو
 فتو انجام نسبی

5 

 خ ۰۵ و همی ۰۳ ۳9۵ -ناتیائفلاود

 دو او -۵ ۳۵ هو ۳6 و و

 - ۳م -نلوگرایولاو
 < -تنملس نوا او و |

 م
 ۳ ۳۹-۵ 2۳۹۳ -یدپاب
 -۱۳۰ -لاجام
 -۵ ۰۱ هرومج ار

 -۵ ۲۲ -۵ ۵۱۲-۱۳ - پدر
 -|۵ ۵ لخت جرار

 ۳۸-۱7 -یلع یاب |
 ۱ -۵۰ -ررتممار

 ۱۳ یر
 - -یروهگرچ ار
 ۳۳۵ ۲۲۳-۳ -۳ب ۳ -۳۵9- ناکام

 - ۳ و -ناف تسار
4 0 

 ۳۳# ۳۱ 7 ۳۳ .رمنچ مر
 ۳4 ۵ ٩ - یکم

 9 حول مار

 ۵۳۸-۵۳۱ ۵۰ و 0
 فدا یر سوپ

 ت داره ار"
 -۳. داش

 ۳۵۰ .گناساار

> - 4 ۳7 

 ۸4-۱۹ ید لوار
 - رم و ی اع جسارت ۵ -ب م ید ار

۲۴-۳۶۸۳۳۹-۳۳ ۵ 
 -| ۵٩ -۱۵-۱۵۸ < )۵ و -۲۸ ۸-۰ اروم ساز

۰۲۳۳-۱۸ > -۱۸۹ -۸۵ -۷( 
 -۳۲ -ٌعیل



۳ 
۲۱۱۲۰۰۰۸۳۸۳۹۵ ۵ 6 7 

 تی بل 9 ؟-هتسار د واو

 ۳99 -مو و -ناخدواو
 روم ۵-۲۱ دف( ۵۰ سر ناخد اد

 ها یی و فر
 ۸۳۲ - رشرواد

 ۳4 رود

 ۰۱ ارد

 ۳ < -يلومب مش

 ح -|۲ < کمد

 99 وب ۷ هر ۷
 ها ده ما

 ۳۵ -لاسمه
 -۳۵ ۳-۲ ۵ -یند اگم

 ۳۳۳۰۳ و

 |۱۰ ۲-۰۵ -یودمد

 ۳۱6-6۳ ۲۸۹, ۰۲۰۸ -نلاغابمد
 .-۱۳۵ جاری,
 بک

 ی
 ۵۳ ۳۵٩-۳۵۸ -تلاغسد اند
 :-۸۳-وورلد

 0۱۲ و کس

 ۵ ۵-۵۸ ۲ ۵۱۱ ۵ مب زاید
۳۸-۵۲۳ ۰ ۵ 

 7 موم و

 ۵9 -۵۸ ۰ ند

- 0:۵ -۳ 7 

 ۳ اس

 ی

 3 ی ۰

 و ۳ ۱۵
 3 9 و ی ۳ 0

 را ۵م تاراود
۳۳ ۷ ۷ ۱ 

 ۱ ۱۳ اقا هل 1, یه وا دن
 ۳ و لار هم 17

 احد ی ۳ -ینلاسود
۱ # 

 ۱1 ۳ -وو -9۵ .ندساترد
 1 1 ۳ ۲ ۳-2 -هاخالدد

 3 ۳9 ۳ ۲ یا تیلور

 ۳ ۵ ننه سو بلیت نافتلود
 ۳۵ ۳ س ۳-۳۳۱ .وبآتاود

۳۳ 

 ۳ كس ۵۳۰-۱۳۲ و او ۱
 ۳ داد

 ۲ 3 2۱۵ فرد ۱
 4٩)تم ۳ ۱

۱. 
 ۳ ۳ هود مو تار |
 ۱ تم روتارصد |
 و و 2 ۳۸ هال ح لو[

۱۹1 

 بله )۸۷ 1۲ < ۱۵۸ *)۵ < ۰-۳۵-۳۱

16۰-98 - ۱۹۴-1۹۳۰۱۹۲۹ 0 

۱ 
۳۳ ۳۴ ۰۲۳۵۱۳۰۳۳۳۳۹۰ 

۳۵۳۰۲۵۲۰۳۵۱۰۲۵۵۵ 
۱ ۲6۸۰۲۵۰۰۲۵۷۳۵۵ 

۱ ۳۱-۰۳۷ ۹-۷۱ -۳۹۵ ۰۳۹۴ - ۲۹۳-۲۷۳ 
۳9۸۳ ۳۸-۳۸-۷۰ ۷-۳ 

۳ ۲۲ ۰۳۳۰۰۳۱۳ ۰۳۹۳۰۲۹۳-۲ 

۳۳۸ ۰۷۴۲۲۳۴۳۲2۳۳ ۱-۴۳۸ ۳۳۹-۳ 
 تا راک تا تم ری ج4 یخ چسب اچ سا 6 ج . نخن ون



۵ 
 ۳۹۳ ۳ ۳و4 .نانکرفاواخ

۷ ۵ ۳۸- 
 -۲۱۸ -ابا ناع
 ٩#- -ْغلراب نا

 ۳۸۲-۵ تامل
 1 .نلاث توست علت نا نا

 ممد ۳-۵ ۲ ید تا اف
 ۱ ۲ کت -مو9- ۳۱ ۵-۵۸ یماغ +۵ ۳< ۵ ۳۰-۵۰۲ - ۳۳۱۳ 0

 -و رس ۸ ساق |,
 3[ ۰۳۸ ۸ رم

 ای ۷۷ ۳
۲ 

 بک 7
 ۲  نر ِ

۰2 ۳ ۰ ۹ 

| 

 اه 3۳۰ ۵۰-2۳۸۵ اع لا
94 9 

 ۵۱-۳۸۰ 9۵-۳ و۳۰ ق
 و و ۳ ۹*۳ -۳۸)

 کیا ۳۳ ۱
 ۳۳و 3-۳ - ۱۳۲-۷۲ -نافومخ

 ۳ رتزیا# ۷ ۱
 لا بز

 ها 9 ۳و
۰ ۰ 0۳ 

 ۳ 9 1 ۱۷ نفر ۱
۳٩۱ 7 ۳ 

: - ۳۲۸-۳۳ 
 ی ۳ #ِ ای 91 ۷8 مچ

 طه اپ از داد را سایه لشآ

 0 رم ناف

 ] كس ۳ - 94 -م4۸-نانشالب ۱
 و ۳۹ 2۵۳۵-۵۳۳۵ ۳ ۳ ۳۰
 ۳۹ 0 ی

 و ۳-۲ نت
 ما

 ی تم
 ۰ نر یخ ۱
 ۳۳ ۳ ۹ ] . درآمد ناچار

 ۹ ۸0۳۰ .نلاور کیرچاغ ۱

 ۳ ۳ ۳۲۵ ۳۳۰-۰۳۲۵ -نلاخصاخ

 أ ۵ درب جا

 2 ی

 زوم
 -9 پز حا ۱

 9 10 ۱۵-۳۱۸۸ ۰ مو

 به ۵ ۳|

 ۳۸۰ -.نرامس/ء

 ۱ گراد |
 ۱ ؟ زی درب )براطییاد
 مردم ۲-۳ هه 9 + 5-6 و
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 ۳ 1 تم ۳۸-۳ زا ۳-6۸44
 برف با 6 ۲ ۷۱۰ ۷۰ ۳۲ -نایفسا

 ۱۳ لاو تم مبو لاغر تعر
 ۴ و عید ٍِ - ۳و + -یلاخدعا
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 0 و رظ ۳

 ۱ ار تو مب» -۵۳9 -یلافخآ
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 9 ید هرم ِ
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 ِش ۳۳ ۳ ِ

1 ۱ 

 بل هی ۳۸۳ فا ض

 7 سر دز دیر هیلاهاتاا
 ۱ -۷) رول[

 لوس ما 0۳۰۳ ۸ 9

 9 ۰۸۳۰ 6 -رو ذیل

 ب کو مه ب6 ۳9 رک
 ۱ دوم ی و ۸
 ۳۳۸-۳۳۹ رم ۳ -سموس سو زد
 2 ۳۸ نا

 2۳۱۳۱۱ ۱۹۱۵۳ امو
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 مس و ۳ -دپآا
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۵۳ 

۵ ۵-۳۵ طی
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۳ 
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 ۱۰ ی ۱ ان - 6 ۸ ۵۰ -یلاخ لنت
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 ۳ ۷ ۳9 - ۳-۳ - ۳-۳۶۱ هم
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۱۳ 
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/ ۰ ۷ 
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 ۱ یاب یی و ۲ 7 ۸ ۵: ۸ + ۶ ۲ یا 1 ( هی ۴ - ۳۸۱ ۳۸ لار

 )و م -یزات و لا ۱

 ۹ -۵ ۵۷-یلاپ مابآ

 ۳ -۸9هاتس مار
۷ 

 به هل ۰ ۶
۱۳۹ 

 "ي

 ۲۳ ۵۱۸ -یاف تلاصا

 )مرد هد ۳۳2 دو میوه -نلاخ تم 1

 ۱ 0 ی ۳9۹-۰۳۶۲۳ ۳۲ رییس ۱



 تفاا
 ۲ ۰۱-9 -۳۰۰ دیک (لابا
 0۲ دو ای چسما

 ۳9 ۲۲۱-2۰ -نییل|ل لب اطلس ما!
 ۵۸ دنا ملا ما

 دمی سر از ۳ ۸ - ازم نرم

 ۵۱۸ -۵ ۵۰۲-۱۱ ۰۳۰۲ ۰ام چسب

 ۱ ۷ ۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۲۰۳۳۱۰۳۱۵ سنا با
 1۷۲ ی اططی

 "< -قرش سا

 ۳ ما ميس ا ام
 ۳۳# ۰ بطب 0 ا

7 ۷ 0 

 < ۳۱۲۱-۱ ۳۵4 یو ما
۳۸۹۰۳۸۸ ۵۳۸6 -۳۸۱-۳۸۵ ۳ ٩ 

 3م دا

 ۳۹۳-۳۳۹۳ مچ
 -|۸۳ دادید ا
 0 2۳۰۱ رس اک ی او رپیسوبا

 0۳ ۳۸۳ ۰۳۸۱ -۹<۳- ]یه پپسبا
 2/٩ ۶۸ -مب < +-بلاطوب |

 اپ درس ۳ ۲ ریتم را

 . .-م.« -للپج رب
 ۳۲۳ - ناف مسی

۱ ۳ ۱ 

 هست
 دعوا او |

 دم  -م ۵۰ (ننآرطرنسکرربا |
 ۷ 69 جم ۷۳۸-4 -رجارخ نسب ا

 9۳۹ درهم -ْغخشربب
 ادب و حس و یر

۳ ۳۷۰۹۳۸۱۵۳۱ 
۳۳ ۲۳۳۵۷۳۳۰۲۳۹۰۳۳۱۲ 
۵ ۷۳ 

 ۳۵ ۳ مس ۳۳-۲ تماشا

 -۵ ۳۱ -شنس رم لار

 |۱۱ ۱۱۰-۱ یا

 -۱۳< --لاپ نیا
 2و ۲ ۳۵۲ و اشسرگربا 4

 ۱ ۳۸۱ اما

 ۱ »9 ۳ ۲ ۲۲ ده هوا

 6۸# ۰۵۵6 ۳۸۸ ۸۸ ۸ یا

 هد سو ۳۵م ر-سب -سب -ن
 -۳۳سزم هدعه وه ۵-۵-۵ ۳و را |

۱ 
 ج۳۸ ۵ ۳۱ سا

۷ ۳ 

 -ع۳ حد رچا
 ۷ ۳ ۵ سد لا 7

2 
 سخ 6  و



 ست



۱ 
۱ 
۱ 
۱ 



۵ #8 

 1 نلویسر دم وکتسارادد ماريصشترد زنا ال درو فتا .و ترط ناناو

 ۲ اینتر و وُلر وی اب ابرو زارفسرپ» تسرزرو تم ا تستر 7

 رمیچمهب ترا لوالا خیر مس ام نا گم ظفر رج تا ارگ

 تشک راو نانو روم شب ناشیلام یابی اعنا لالخرو و رف لونم

 نر گر و کت یروخم رم عین ونصح اور هدر ویا و 2 زهرا
 7۰ 0۳ برام و اه > رشت یرشنش

 رو با ناب ابد لو فر مواشصاراو کیار» تینوجرمرزم باد 2

 ژا تسمزا شم [روضصناو م هوم تسرز اهم اس ا تسزصنزرد تسا) اواا
 3 دز راس رو رک "ریش اسوس ام بدو نشت تسز رخ انعاصنداس

 مس لاصیرد نوپ»زیسکل و انکب تار تست بک دال
 1 درب و | نرم و هو و ولبسا ] بسارتال تاب یک

 ۱ راک ودر و نسخ او نرم موش روا رک تبس ناجی فخر حوا

 ۳ و دکت سا بالغ تسفسد برف دطس او تتسیز لس وی بدو سا
 یاشار ش دزد ااف یگ مصور خیار اوت وب 0

 - ول ان پسوت سالاد باذوررلعا یک هدومرابه نا شرور رای

 ۱ و۸ دسالاو تن ضد ارد او دا و رو تو مادر ناتخا

 + زر وهابیت یادی وصبالا» ناو از پره ناغر اب

 1 تم



۳ 
 او ررشپ ارم اقزور تبار ریس نامی دیر جت چین و رگ اپروضح 1

 رامنقب شاکی بار مکس جسد نه تسکین تیز رفتار

 وارچوژ و نوری ارم شفا ور | شفف اور رک تن درشت 2 روز رش یاد

 ی رلیو جت تست زا ور اطعلا نت ب اچ تسزع نان اچ ترشی ورق

 ثفرع ناف نو قوم تسسیلو مس زا ریل تراغنزل تصور ,شسشزر زا,

رس 7, تای فجر رو ات یر رجوع م ۳
 هذش ناو گی ا

 رو ارحرف یزافوت عایض رم رییشتضو دیس نااتتوپ مر جسم دژروو

ور نر لف سرا ۳ ولسازاو زیارت ۳ باشم نا ناتو
 ارورخ ار

 زاثکر را ی بمقلاروا سس افطسو (لاوما ۵ اذخ کسب اتش تاتو ۱

 عمو لات اوز ار 3یساوسزب مهلا نوع نا ازم نره انسزوس» ۱

 ان دم هد ریز سرد ضوهاهردلقتبو واتسرار

 شتسخ اببش یوتاب لار ۱
 زا کاج ار یاران برو ارام

 .دیوتهدوم وزن ور اراده اگر اشیا بسر« صور ج رعد

 زولف ژاووخو نت سشیب اشتر | ترش رضوی وب / هد

 هارد هدرگم اتو ولت ازاو مکرر 9 دد دارا تم هو سوت اب

 هاو 7 رو ۲ قو وگشس ار ۷م د ژو رم : تموفوم ری و وب مو ریل

م شتح اشاور رنو تورطل زا ازش نان اگتم صدد رخ زا نا
 ت

 تنم ارگ انکار رب هرثب بسصن ارد رانکرب لار ی (ٌتسو نا بتن اغرلط

 اصل و رندر ربع لفتو عزا تاهچ- تشکر شن یر یب!تشاس

 اجنژارویخ ار ور(شسا او دشسی هارد صرف 1تش اش یراذگت سم
772 7 

 مریم ماش گطساراو بلا یمن بتن اجر

 سر تیز اب پسلط رب لوصحو یجم سو رو اکرم کاست نر

 هوکشساراو نوچرصقلا قرما برف وب یک زکات اتمسرزقم
 تس امر

 تانکر داد یناص تاهشلع رخ خروم» تو باد ازا تفاء خشت

وومر وعو رب تساو ناکسو ملک
ب تورط نیا هیت مور و ه

 سد کر 3 



۵۳۸ 

 تبماتعو قمار ساک رج ! اباد 9و تک رس ارو دشس نبش تنشا»

 ظاضد لهیپوب بکشد هراشصلو نرمی هداا ! نی

 0 هارو ومرف آرا اوسز دایچ و ید راچپسصش

 ۱ هرخا رمز شنا ژان تایلاع تبایارو

 12 13/6 9/بتات تفت نیم

 گرو بت ی ی مس اوین ناورب نرابترد

 م اقمزودهچتتسهچر | ناو ۷ در صفور(شلوور رم یا هو وب ,تشسیمعا

 هرم سی یک و گربخ ا اژاو مدرک

 بر رو یو ۱ ات مر سفر سس تراش

 تشک ذا ناغوابت» نا اف لو و مت راد لصاف رد تورطناژ, هورارص
 یابد تورطبرذا سشیلخ نایک( ناف کت عضو هر شسا و ریس
 .ورش+ تن سبوس رک سوهان لب م طي دو

 بستم ش تل امسباو د رازگر اش اوتسو لعا هارو راو دارا 2 ۱

 راهی میسر ولرم ها گ همسر قوز او رای دیک لوید هنری تر اژاو

 ارگ سرد رکاب هویت فن: وکخ

 سا سرجارخ تشیهد روا رد ملا تسالااطو ش ۳۹ مر شبا ۷ ناو -.دنلاقت و

 ۱ ییاربصل ی یی ما پور مشت ایملهتبس- رکن ازر لای یمار

 ه ام هدمرپ تسخرو لو شهاب هشت خادم مز شاد
 زی اقدام ایست تیزلسا ۷/۵ ی ووم اطن مر ناقد وار ووریپ متحاس

 .تفر تسدا ناو ۳ و نر و اب ناو داد 7 چرم | هدشساربجو زا

 ۰ و ر و وروما لار ون 3 7 ناخو مش 2 تان رگگ صبر و رمرگید و

 »۳ ر



۵ ۳ 

 4 ریوی نضالغاو تزاف نتیح در و ار هنچگتسمما ۱

 ریتسرو مصر !قراف شر مت را ناامزورجو یو را خاغ زهشس2ه ان نلافذاتکو

 ۱ ز ون و ناغ تیز مت نزاع لو ع نراوسکرب زوم ناقزیطم

 2 هو فرو یداصنام و و نافژاب شو تام ۱ بشم ناقرو لو و ناف

 ترطع+ هشت د )مات ی ار 2 اش بقای یا ضاجضعءنییو یر

 13 )2 وب هر داد ناو اتم
 ترط زا رگ سرا مش دیو شعر مزیت نرو و رشته اب

 شست عراهب مولا اوت خو و رب ور لا او عطهوصاراد
 من را جنت محل ور اب لر عزم ووشر استخر تر
 جدید کارت فلز هوراز فی رضوان تاپ
 ۶ مس رز ارد در تورصتمرافرکو زا مرد تو زمره
 .. مکفم زر لا طب طس قدس هستم رن نت عید
 0 نام ربا نماز رروپ تر لقب زا مانع ترم و رشتساشهاط
 کور غرب تنی را اثر منت ونص ترا متصزو زینتشسرافر
 : نقره رب درب خسارت همد

 زاد او اع تنش اینصورت طخرپل اراتضو .تیرنشولژاینو ۳ یلضتر روبه شم

 یتیم رکن /غعنخاوآ شورا و جام نما هد )مادی زهدماخ

 قارورم فک رخ اضالاو ناف بس تنفس لک تا دصاغیمیذپ زوم

 زیور ناو گاو ۵ 2 اور ار ریس و زرد بند ال ) یراو یوصب

 میشد ندجس2 ری کت تور ف ریبجت لاو ر ۸ اس عراطحایچ ناف س

 تم هز قو رکشار نایک زایخا نروج مس اب تو طلاب یداو رپ وصب

 سد رم رسا 9 مقر یخ از از محسس2 رم زار نفریوج ری رخ نا و

 7 فو لاتص)عبسد شرظ رده سشوار ام بیر

 ۹۹ ۳تا لری ا مند رمرم ال |یلو و زول رو و لژانم حس ۶ یو قرک

 هر اپ تی هر را گچ 1 بیس ام سام چرم

 / از کراسپ



۳۳ 
 مشی رفتم ب بنات او ناف اتم افت عارنار لو طرف ور
 ژاکت خت6اف تس سندرم رق تان اس ییکسش رخ
 ههشیم عرایتریر گتدوز هتنایوا تبیصاو وار از ارم کر قاب نزانعو یاس | تسانوش

 را هاب نزاغیو رورشنا رخ نور نا سچ ی یالزغد ی اکو یلاوخینار اش« تک

 بم اتو تشزو اسم ؛عرازفا جرًراتیوا لب سايمسآ شک و هاگشووز راد ت تشر/شب

 جسم نابجوریضرم رو طرض ما ترآ موز اچورص تو ناز بنای تو

 تو ناشر تنم من شمس تو مس تندیس تقی ندرت
 مورو | ام :یلا قران" و ان جا تب تره گرم نا بتورداو

 نابقاار شرت وزبم ی حتتوهبسال تر کر ///شازا اووعضووتحاو

 درشت ۳ اش پت اطا وب اخ سقط اب لا ترش سعز) یر مش
 منش "تور رسا نلايحار ورا هر هام یشتسح 3 ریتم ی

 رخ تکاب اس کپ شو واغذ] قرش تسایلد تمحاسسل بسم اصتام
 0 و ورا تو انس هکتار سدفا جم مو هاو رم

 هر اسب لوس تفر ارش شیپ تسعاس ناپبهد از اخر تشنه
2 ۰ 

 هنگ خوس ین صتژو ما رضا ی قم لرشیرازو هاش ۷

 ور تعلیم تامد اوسر 1م سد و سام ترس لاو سصتو وب

 ۱ هرم زیفشرپم تصعلرزل هو هر َ دانا بضاخ لیتو صاق تن دلم اطع

 ناف سطح تر شرف : کاربر گو ور نوک رم اف لا رم

 یا ط سس و ما نسرقو ضح نزار اگرضو صافی بلعو ننساو

 ۱ هدست _ت مت هرز ارت تو ور هرصنا درسی 2 قدیم دون ۱

 11 | و زا مو تخر دم انووخ یزلوو ص۵ لرقاط این طلس یاسر ای ۱

 نا ض رنو طرشت طم | وزن تاتو لا ورک

 اف مسکو نزار اتشلاژر ناخ یو فی عزا یناکشخاارو ها

 ٍ رد هو پا سر گو ياخ یاب اعدام
 ۹ اچ یادم



2۳۵ 

 تیم هو ماد رپ دا رگ شمال ناطاس رم نواری اشا هدر

 تراجعمیادسمم تعژا یراپ ب شش نشر هدر ۱ نا یرفلوورطاخ

 تیمور رس نلارحب و ووسم نباش بوک خرد اد نشر لا ناشی

 ءجآ یلاثل تفرش ار وز ریش اوت سسار تبضو شا باراپم لفسود یورسخ
 خم فا و درگم دن اپرصزشچدو وی ارس نا تلفات رز لاع نر لات زو ورنورم
 اعویرض ات نره رنشتفات تساش شوت هتفر اجزا تن نا مد کا تسخ تیر

 ی لو و شید 9 و رنو شف للقتسا تهمت لر یون لوقی زوم وونج میس

 رشت توت سارعا هد اب لبیک یا صتلوصرم ار ناو جم ترضحا

 کو رو ۳ جیگر اد یر دز انا تی اریلو سس ارشتمریو

 هر اشسژوتخار شب ماش او ورش,تشس مور | وات دشوار

 ککب انا يشنرخ نوچ تسشرفبدض دنا را ارد رخ تشس لاخا
 قله ذم تب رابصرشت ام داد مرا ارام تمحاس اروم
 هلطسر طاترابفز راقنزب,بصورجرت اید زاسگا کا اضو خار نوک
 هوا هر شپپم جوملا تست اروم لا رو ریبو دشخاد رپ نافلا

 لو نرمی رفت نچ ی رقرتتف)فا رب رب تم
 راگلتبو ار هسور هدشسارعر یا ناشیور ور ۱ پسر چو نزاضرخ زن

 هدر ابتر خ بمان یی خشت رب تس٩ایسورچ تسمناط ژارجا هو روا رررفط

 تب انعمرش شک لود تا الا ذورفارعماس عراج اف خ هری اسد ترصن

 یژدرفو مت زو رنمتمریق سمی ط زر ل ثمر تیسسرایید الزا

 تشرو جروا تم زاهد رثکت و امسل اب تساوو هایم ترشی ادا

 ٌص تخنا تند دا مه اک تاتبم سو او ماگ و تسیند از

 رخ ناتنصمبشلو اد( ربا نایک سم دود لو زامبی اب غیر اخ

 سشس زوم نایسو ناز تب داف ابو ثمر تل تسضخافارپ سان

 سد هساریصز ازریو شب مک تب اشگو توت تسایرمارو .

 هم ور/تسرقزنو ویو | لا ميس ود رگ و لالعو تست طرف شور



 ۵۳م
 شیک او وری ورپارعا ندزالطا هسوژرا راه اصانزوس اراک کو

 ترا, ناف اش رم دپ حس ارم ید رم محرو ید زاس سرش اب ماچ تش 22

 نج ناو ورم سو دربند نا "مع قلا ابطنابلخ سبز

 تک مو رب کون ورب رامسر ممد ماهر تند
 نا کس تا مارروصنمر بر تفو فتا علوم ات مات
 زی نریامب لقتس بس لاو تنش! ارورناشا اب مدرن
 2 ترصن خراوفا لزل توپ اشسزا ناشلاخ همان یژورف پاک رو راوسایود زاهد بذ
 ؟هیررد تور داور بلقت راضی ۳ نفاق جا تسنیم

 ناو | ی ین پچتسم یرطناوخ نیس او تراز نرو افووح و ورپچم
 بول یوم قاف ارغ تفر نبرد مرمر ن 9 هار اسد | رب اتتسما 7 ّس 2

 لس تنارچسور شیخ و فطر دا اسرترپیت اوز ل کس ابعا ترطل سرم

 ور یلاور تاسلاغ اکرم لرصرص دا نم "ول ی داسعا بلال او اس ترش

 ار ناشر زایی نان رس 2 خاور حد بش اب ناشتراج

 متفرسزاتیرداب ۳ یزورفنام چی اما ميزچ هر امار ۲ ریست کا کت

 تین لیفان تشک زهرا سد ی ساو

 ۱ هوای ترسم جم 9 نادابب ید عثرربوا جرف شف درب

 دیش ربا رچرش بی رام تورم رز شیپ ید واص راد دما شو رخ

 تتسو ار ازقو تیکت اجزا تسهمپس لا لک قو موگ اف اریرضره هرز ناب

 تسزشدا زوسلاو هاش اوری شا هل زا ا هگیبربدنصرجرو 1م از تقویت

 بز بنز تمدن روش لا تسخ زنا قو ید اگر رپ کرک تی هاش

 تایلقر | لخت اشژووخ [لاهنایلیفو ریس( میام اب ناو دانا نشر یادورف

 مدل مورحسووح تسا تسر باک, شم یررلام لوقژا گلو لشوز نادرموروا

 مدزوا یزورف بم تیداد و تنشرخو مر زر ارت ی یررد

 ثررو اوو زی له پنکو رو تالقلاو ّ زیرا ترا تورو نرلقنفردر ۵

 1 تا زار تل | او شش دم ننیرع عن کر ان نا لاو رع ورط تو



2۳۳ ۱ 
 نگرش ترطلب) غم ابا نیا ماد تتشفمطساوز هریض( تن
 92 اصرار اون هرکی ابا امر ارشد و داتشوو لر نمی تراور لاو از ادهنسر

 هریط ام نوریب لا | هو ری سژاو رو ارت هار للعحصرد لزازت ون شتامالصا ا

 رور گر ورم بناطخ رو رپ ثعاح كسو افس پاک رد گرما صدد راوس ناو تم

 و رسسرب اوخز او لاو هو مرظکدر تاوز ترعاص حرص شبآ ال نیا نت

 مث سر ا ترضن تفوطسر 1 رگزو یار اورسوا ساری افتر اوز لاز نا هلو

 سر هس اضکن اچ رب وو ورگورسخ وز ابرفوز بشراگذوم هر ی اوچ

 بت بم ۳ مر مزب نيرو هر ا بت ارش تناسب نید

 مسکا اسیبا بم ووا تتسر ایسبضاکد دود 7 اطلچ ار نر شسیرس اور لف +

 زین رابرت طناناررب لا همش لاع قیفنلا و تسسید یو تج نرگنرش يقتس
 شمش و داش قوت بثثتمو هر /ت صفا و ناتو هر اور شلار هرز و رپ تیوفبص

 یزلینورم |نایمسد فشیثتون و سرا تّیجیریفطزا تک تم و را 2 کج

 تر ٍبطروص بیم مش می زاد دمو درز لریدم گو تش اب لاو

 نورد هایپر رم کنه نام راکت ساق نصرت ۱
 ورا لمراج تتشنورمو و اوررد گرم تسچ شهید ل) هوا رئطژاو | لو یا

 زیاشنآنانصم با تام قددشب نسب یلدا دارن اضعب نرو کرزگن افلاف شب
 نا هرارش نیس اب نیر قوت تضوزفاربزوس 0 وری

 بلتشت ساب داریشمورف .... گنج ازین دزد اد لایه

 ۱ تسفرر بت نبرب نوع ۰... تتسفرگر و ایکس 3

 هس اگرسز ةابت  ۶ دز رلا جز ذ تسکرهي یار اش اش پسوتزا یون ااکیسف

 هاب انا ایوان ودر شن پبوو کیت سایر لیف
 بآترط كکو اتش زرد باشت پر زا تاک تفر تفت او ید شیپ

 زشطم شل ربتورسوو رمداوخ تسارشنارد یو چین اهمریسکرد

 زا يا کس ترم نتخ رد هزار نت
 ورد یر نسل زا ایدز ور ادریسصرع در طور نز کرک تشک



۳۲ 

 ۱ هسورپو روان لپ طیور تبش 15 یشیعروخ تساهزا تسازج مدت

 برزو, ساره 7 بارش تفرط نی اریو او رسم بتثثو پست او و ونج 0

 ماش نون خزا نیاشذت آسا ثایفطزا بشم تشک ابو
 لاو لیدی و هند تصرمصترو بش ناره رو ابر فر بوت

  ققچام ما دوف ناهسبرانووب سلتعصری تن نبی نیت خطر شراب
 ها تسلیم وزخرف سو بارم نااراد مصور اد ساب ار پس جرالسو

 لی زا هایت معما غرامضلت اسب خورضو رتشمابن اف ارس ایم
 اشنخو برمزانب هاو |رجلو ریووم ۸ لالجا لوزن یضتع الو هر ا دوز

 راس لو و راریب تسب | هو تیسریص ترا یزورییع تنرصت ساعت

 ی رب طخر رسم لس شو جرج راس بشخوو ار ووریو نو تار

 ر تیلاف سیو تسرپ نسخ زا یرطا دو ۳ یر وو دارا هوا وااپقترد

 روزت اسک شام شم دوش فراز مهزايزيگا طب رم »ایا تتس شی حرم
 داف د کن ارج رو درو رشد ابو و اد خرالطاووخبتساف باد زا ارو او واسم ۱

 ناشر اماشترد راد شم راد / ناذعه دشسیزاو گو دن رب یریشلو 1

 منووم قرار شنا ج و منووشکت ساب تراجتسو شعر مه ور« ارگ

 لس کبد چرب ۵ ارروو رم ورم ج س امین تسب هرس و و 1 فو لا رصل و

 رطوبت شنرظ تیز ۱ ترطآنایج اب لایه ارتش ترا

 ریما پولم عوارض مه ۳9 مور مت وان ورپ مو رو و لص ابا رگ ّس

 سام ج تست مد اشیا سود را ام اکه درب دود ششنارسمرش عراق

 ۳ و و یراچسهلرما لارماو رصساو یاثد اب بساود ر هتتساک اهر کر ظ

 لب شعا و يا خر عمار رشت اد ی را موتسو یرسو 1۹

 ۷ تررظن تسپ مدرمز یراپسپو داف ۱ مختل تنم کم تشسی دو قو ونج

 ۱ رز دف تش نرو سبب باطری 2و گیج ساری لص دم

 رگ ریل ترطيتسم ترکی و رشت راز داکصرعد) خر بیفتد
 سا قسم تنیفاع ا نرو رب و محسوب هنر شد بشاپق .



۸۳ 
 . کا انملوقر درو اورسو مشسا ۵و ول مص ام لف بت رو وا بوک نیمروز ۳

 ز  ج ور سیم ساز اکو هی

 زن ید ار نزابتساو منشسد یر ابتلا تعینو تاپ شیت اطیطقرم
 من ۷ ژ لم اد ۳ ناشر اد مسکن ان

 و یتمسو تاچ نان رب اب ناسهراقسقارو اسد نرو نر ۱

 لات | ی رشچ جر فر رو دهم انا تب ناشی, تداگشوم نایپ تفت ۱
 شر جو د ین سرش دور ارد دن ارج فاخ اب تو هدیرع

 نامش بر  ۱0بار و ول اهیومر شر شر

 دیشب یج زا من نوا تار و زنی تر یر ابیپا رز

 دن مس( نرهژو مييشس مینی تصرضمزا جرایم وان شیر
 ! یوچنز0 نرالیف ید اییسجلزا و وری ون حسهوج لی ال ع)) نا تفس

 جیج کوس ءاسهواش

 دیر طف تم خررچا یزد ۶م مر شر و سنا

 :دوبارم سود م بهشت . ۰ ور اما رنسشوزانرانچ

 قااراد ژرمن یاس, تاچ یو دا بی ۱

 سوار بام | یریط لس تی ار لرد ی

 قیاایوسو بیس بز ب ران زود سرد و دیو گاو ور ۱۸ ایم

 3 ین نیلوفر و ناجی رب ریو نا دی ع تایمر و دابدروغو تخ و7

 7 ام نادر و رد | سودا ملا او مجاق مو اف میس او ارس ؛ 2 خا رثل

 هد تبسم اد یرنصنا یکم دل 9 مار لخت ی

 !یریومما رسد داد ماطعا نیرطرد هتسف یار تینرت خش تش سرت ارج

 ۷ ار خوری لداتچ ی اددخ ناولد لو الوریو شن زا می اهلاولاو شع) ۱

 تتلو ی 2۵ ومط روک ذو را رم ماچ تسساتصملا ریبن لپ ت تشاگل وا ۳

 سموم 11 5 برن بو رب نه کیتی رک گام او و ست لاک

در تست مص تل راهز رسا تشک
 عرش 



۵۳۰ 

 زوباچ ازو رکن امن س هد ازم اش دن ترصا نر میره تا
 وند دانا لاع تارف بجوم ناف طیب و تشآ ش ترش تمززاب
 وان دیس زاو ید روا تسزاوش سر ا تبسم ز ال لند رو هرس او ر

 + تیپ دیتا ساظب نحو مپ
 ۱ لک تموشح ۳ ۳ یو نا نت

 نر مس و ریش تر
 زا رس ناف

 تر ت و ص 7 ۵ ی تسب نزاع رخ میرن
 تی زر اب نان قرب تمزعر 2 اول الاو بیو دمزب

 نشت بید تنش و ناب ۳7 ارییشس نگر ناف تو دا
 ستسلور و رخ نازاس لو متخصص ام تب خروهزشناب جروف خررف سس
 رتسار لات تومص هتخ رو  راعیرش» برش توس ممناکذ رم
 و زنان پرتاب نافراقشلاو ژ و لرزر گی سام رافافد نناطلسرف هو ۳
 گرد اراجو تا زا او هد رب رباشلو لری ناشسالاد ص ره اد ناب ارتفرب زف

 تا مات ابا لوارهپ دام سما اب لا و تشکر رمز اهن نا وج ما

 لویو ترا نارومب خم رو و
 تت : اب شیبوطن ناف اب شر و تناز نایک ورم زار سو 2م قو تا
 رجار و تشآیر خان هراریید زا ی نانوواو سرفه پنلومتسنسلار تم و و

 1 پچتسرو و اعال|و نایک یو و نام کن سو لات رو ف دیمو کر 2

 تستر مرمت متون اش پر مر شسمرف تسبات

 ب روم هرم 1 و می

 و وب نه نو اد اه مض ان له ضخرو ور | نرو وا یک ار



۱ ۵۳۹ 

یک یس جو دا وز واذاف راه دشمن اسب جرات عازف و
 لیلک | د

 ۵ام کت سو عر وب لار او اف ریس و هد اتچراصراپ ۳

 تا دقت نیا نوخسم ایم بتا علت راشسار اوره پجوب دنیايب بوصتبا

 ۱ مش لو) تر رع سا غیا ناژربرخ و 7# رم وغ خروس كرم اب

 ؟تطرمتشسک )مو زلت و سام [ت یسارنا ه دوش زود مد پک

 باز ایوو |وصاو درایو روا زومشیپ مسی اشرگرنووم قره ررک

 هام نادری. دفع زر تار معرق یا تم اع ات هسور زا بش مشاووو وا

 ممسس وا عیررگر یخ | لو ون و لا دن و ری ابد رم سیاثب و و مک

رو (و)ا هر ژارهوسو تمسب باطم لو عیب مدضمناریاثب
 تاب زور یماو] 

» مشن ترلوو راوسر اب نر یقر فا امصلق زا زورف
 ۱ سس ووشج ساتعرس

 تسطف اجر وا! تلاش )شکر او یداومیلف میترا رپ تیز تسار

لوش ناف هچسنب اروم شو ره
 ۵و /ررثم ننو زوس هارو تش اب یّی

 | هتسشآل الو و متد رسم یضف عن عیب موس عم

اکاصمپپ رز تسعتگو طخو شوررپ بس ضرک ی ستعرلوتس ناز
 ابا و 

 َ من ریس ار زره ناوچز شل شاپ رام اد تنش عراوش

 او و .خبوشنا هل ی 73 نرو میس زور زور
 زر تراس بو زر

و علت یب مریم ثتیبسعم لو رسا رو ۵ بو راز
 ۱ تتوم 2 ملحرم مسو

 خب یداریبو ین مک امییسد مست ب چرا یار رب خر ترک

 مس و د بلک س پس هر تعنقو مقر وونم دور الی رت تسو مردب نا

 دم ین اس هدر عفت مار »درب نایمذر غم تایم روز ناب صف رک

 ق اه هما و و رفریلفذ | اما او مجرت اه دیس و له الا شب مس _ 3 ۸

 تشازگو اب نیاسروخسمب اب نا عراق شب
 اتایمر کت قو و الا و رو رش

 ال اٍتما لوزنررب نگو نافارلدخ لا اد اچ هشس دن ری

 بلا خب میچس گر شیب مشص و رب ه ورم 9
 1 /وک ناب تم

یر ط"ننسورشسمزابماشص داده
 درو < سوز جسم ه و رب ت



 صدر عابر

 وار ب اس اش گور
 ۱ تشررقد تفراصمو شرفارم فدا ناف تیضعا شی

 " وری تبوخا نماد تونص دور دون ۳۸ ادایعالیاسرو لس لاسدزیم

 ۱ 9/7 قمار 0
 ۱ لود اوو رو وسایل روا عج لتعیقز او مور تیاهرو تشابا و رصرد

 تسودس او رونق ا گاز از کم نت ق اووب وو ری | تتسلال سره | طاع
 4 نو مرا وکار مزد ۳
 مشی کر ام ریوص ( ار ار گم مات ابا م ترش ریو موصت ام

 تا را  رلاّگبب تبسال و مستمر تشناو نا سودا ار
 و لر بیوه روگرم تابلو شیلومتح ستم اتش فو لا ترشح ناب اه ورک

 تورصتمتسررون ]لعاب رک ووب و وولم ما" تیهط اع نرومضمسیضو میو تصفر اور ذگ

 یوم امر > مس تسابلاع تسایا رج 1 طراو راک ام ار جد ور

 ۱ تف ر اونو شش نر لیصحر ان اش تنش دسر پاخم

 ۵ ات ت دی مهم ه همش مور بیدار بل ارس ذا 2 رز
 »۰ وااسصلاژاورغ و تشرد لاسرو وا و بانی اب برم ایکر ایم ممسکر

 نایژ ز ۱ دوس تشارن ناو هاحلخنرچما شیره تس اگر
 بسا هی * تماشا تباب ارج و ۷ عرش رای وصرب ترصثرس تشالربم
 یندوب لاغو تیز وصتت دوز مات کبد هولشساراد باش

 رو و و اتنف) عیلرز بساط مقفاو نایزگما سس سارا لاله بسلومزا ها
 ۸ او لو املا بش امت اب تر ددب بیس کش لا ا تنایاس رک س طس وا

 میم خاتسا اره گر وکطسار او و لکسمار ساتمر معلق ی ژن رد نرییسدهب
 طراوت میگو ورک اف ره رکه رگ ارد هراظ اتش د



 9۳۶ را

 بستم یراق طب لب کز او برص ناخ تمایحو عرالط ناسا موج لساد ریوص
 تن یسصود اویش و زی مسصااراوس خپد یداب لف
 تربت سو از رضراوسر رو یر از یسص براون لریود شف سی

 بصشراوسرارو تا یراق انصاب لافد و تشگر خر نا هد اما اب

 "بش پسرم جا لیمو 11 > زب زود نآح وچ تشک ی امر اوس یا چ و ید ۱

 تاوداو تاب لر ایم رشد یر اج اتم سس سر ناااو های 7

 ترش مزب هسازفا ردرفو تایر اطهار زوزفا ترسم دوربهداو بر
 ووبرمتث م ابر لا با تسو ۸ امد هاو بش

 داود دیپهلالاو نشب نیا ط شن طابدور مس اتید جن ایاشام شب تس
 تبراظلد تو اط حاد (ا نابیم اسم طضو رد کد ی حاص ای
 فوت ایشم(تسلج ترشح روم شع و د تر ایزب مود زوررتورن منا مداد
 راثفارأیلو و تر هزار و اب هه ۳2 هرنارخ رک اف هد ترش اوم فک

 یارداج نام و ازم تستر ایلوا ییرلا ماش خم ترشحر از لا شنا

 و ناپراش ورک فپ مگر سارق کیا تجاوز تین
 3 2 |و هیچ ال مس ودر اه ومووفتب هدر واتس ایزو درس و

 نا اع یار ناط سری هو ازماغب اعباس 4 مشالاو 2 اقلوو ضد ودول توو اعم

 حرام ارب خسو ارت ب تشسازگد زا یر املا ورد منت اص

 2 و ارباش گر ی الاو ضرر د و و ش اوز هرییسسعد اب نگ شرک

 وا یراو و ار نام 2بار رزرو ۱ ملاشود و | زا لوالا خب

 مع ملاوچر قرن تر اص یناغراتشلاو ما ناشسلاو ناز روزمره

 همراه هلنضحا ق مش سینا مسیچو رو و میاس تاعزادلا

 یرایمر ۳م ناطاسزهو اماشسو اب می و ووتسو ( ]لا 2و دشت اخ بوت محمد تفرگ

 + دم یییعلو | یر برایش ناتراپمور

 محو صحت تورو تور وج توجه ۱ ۳



9۳ 
 قرچک مر رو تبشخلقطو تکریم تتلو سراب لطیف
 دوو صع دان تتد نم ریر نایذزفف ترش ان یخ
 رد هرس ارس ان دوو او | تعاکن ام و منم لر نزن جم امر يس وب

 , ۱  شیخ تاشو اف ءاصح بوس تدرمشس۲ل و دژ 3۱ برایم معلق زنا زود

 ۱ م ۱ ۳ 0 2 0 رز او ان

 ناحعنو عن یخ ترس نرز نرخ ناب

 ۳ ی رم ۰ یو

۳ 4 :2۳ 

 تا 0 ِ
۳ ۲ 

۱ 

۱۳ 

 3 ناسا مشتساب مابا تیروص اگر زا میب ببمف ه دذح 23 اا تره

 وورع# میسر رقم نم لو نشو یوم شخفو ابو یمن بارد
 لاو ی هلشسیلا هارذ ارج زاد و نیاطملو لا جم. مت او اقا تبروص
 تعانسرکدور لاو / لاو دا لنگرود کا وارد رعد اب بنز اشلتو یر

 دز راپ نا سرقمرصلعر گارد ارت طکر وب نه بش اب بل نازی تم
 ام مر تبطقع قمذپ طرف زار لا 3 سرلوو ٍِ یلاو تشک و
 هاو چسکر زب تر امو مس هشت خسارت کف نادر اد ۳
 : نهژنان ناقاضنیزق تتساو و یمنی با تساو | زا مجد مهیج ومجم تسس ایی
 2 نارو نر ظسازاماک» تمادد ساری رب نام ریذا پماتا تو
 ت بم مشرف منم راک بسماوم تالف مست س دثب زود

 ۲ بنات ۰9 تیم ۳ 7

 مقل ال ی ی هراصلد لو بسادر کو ریشسو عراظ

 زا لرد بصری رط اه بصقا ور یصپ رک ناف تماترشتتف 1 شزرو

 میشل نانعهیسو روم یرالاس پس انا باطخ لس دایشتعا و تار
 ً ۱ ۱ ناگتخاب را تعسطاسوب ورد رب رجب شرکت ید اوسو را ترلو و را شا

 رود 2 اندوادو تش اب )را شفروکت خر د ریش اچ هو جربطسم

 هرم روح سرب ناسا ریو رپ وه اصحرد ه مٌشحارص مرلنتص اراو زار طب

 فسا اه تشییع ام ام کس اچ پس
 نانس لیلفر هرلا راد ی وص نا عپحو وول مرطو مد لی حس زج ارو و | ریلا



۵۳۵ ۱ 

 هدونطحاز طدامشحارطم ارریلقرغووم ژ تففوتیر اوس رب ایل لو یه اورف

 تم -۱عفراو مارال و 1ام و جم ام يصر و رتشخ اس تیطعتل ابقااتع

 بافی و تحاسرر سورس سیر + کت ها ان هو
 ۹# مد دیوید روم ال یداو پوصپ نافرس | لو نیرد ووم ۰ لوزن ا لاشپ

 لات گیر اونو رب مت اب افريه پاطخ وا تعلیم هشس رس
 ۵ امس درس او تساف رو پایی ری وص تساب قشر )شر رو تشگرزفس با

 . هواژباشسو ب بش امژر لاقب قاعده اقممنچ هسسزو رنو وبه یشسکپ رشت سرو رک
 ۳ تن اتسصخ تخم فنر و تماعلاطجووب مو رو ]مما" تتنش# عر وز

 یاطر اک تششیظحو رب ردختمرلشاراد بش اه ین تص تشس را عج تاب

 باطکاریمور و اخژ امت پاطخ+ اب یلوا میتلاو ضریزغ ماد بید

 رفاضا لذا مشتی راد برسید ضجتسنایگرا5) ناخو فو من ووم ژاوی اغزغا

 شب شی سام ۳ رم قو اش اوسدزپمسو 1 دو بصتب

 روبرو و مس ویکرسچ ۵ و و سرم زارع تصسو ۱ ناب اش برصب

 , شم دش عق او لات لوزتریزپس اف غراب تسارام رد ه ميسدنرپسرد لعارم حق
 مات بس مطب اتص مد هاش ۳ 1 حسام جد و تشزگرظزا لروزرجار

 ه تستر هر سلگچ تسهیل لرد رتهج ار یر بع خو تشکل
 مگ تنریتچاراب تفای تمزطو یر ترطب لو ادعا غرب تنعاسقصرر اچ
 هتل تداوم رگ و تشاد تم او ناب اشد سرقت بجربک

 کرپیرلت ارد ندشسلغاد تحاسنرز رپ ام لمها ماتم
 تج)م زا رب مر قسراکشذ و رب | ط او ووم مجرد کر اکشب تک حرایج ه اشنضو

 تک اه دایزخا غرور نمی راست اب دشس زود سرد بی
 و زور ف تشک از ه رخ او من مار زگت سحارتس اب 2عانوزوثل تواوسلو ول

 هوش هرکل شب | مچ تر دا هک ورا ۳ با اجر یر نجزوسو رم لابق /

 ٌتسسارا ه هش تسلوو راوسووب هیدر/بصتح تشیرب نی تذکر نر

 7 ارد لار ید اشطانن تسبداقتهنتخاز | رب لایقارصم پول سیب



2۳۳ 
 وربهرش نت دل اجناس شش مارا و بفقاجتراوسر ازب لا ۵ نایت صجر تشک

 اطسا رم صم عروک سامی دد چراغ لو معماری طاصم می زهر ات لود نکی

 رکن نقدی تستر انا مس و رب له ابو رب ر اوره رق فی ,یمرص اهر شناب هدرب

امیر ناف رشت شنا
 

 هر ترایزب هر مو

 رو ال سرس سا | نیرلام اپ خم ی ابد بسط ارم تفراط قره شو ون
 قاتیوزارتنرو لا تنقریو رندوم چرت از تسد | دم تبرثت

 ۱ رد يا رقبا اهر ناضراوث ه ی تم ميس بچ

 ۱ و تا ید راس شمش بصنیذ اصاو لس زا ,وومفر و اصدرب سود ناب لت

 نام 7 یراد مپ رمهلو وومور ۳ )۱ سم ميساو و راوس ار را ازا راوسر ازم ششم

!ماگتص
 

جهدتم وصرر اب نانراشمو درآن قو رب سید
 هر

 . یداد

 هشت نام

 ۱ اوج موم تروو اعزایبد

 مار خشم
 ۱ ۱ زی و ی تراش ون سو رزا تاخیر ور نادر

 مار ازرطسدککر هداد هاب دری لا سالن و وگشساراد هتساوحخ اب عروس

 فا ایگایط ترذح تی همش اولا 2 ریل و و لا اسد اکرب باید

 ناشهریریاطزا املسم م مو او دو حربهر اب بش ای هرکش رو بفاخمهرماق
 و لو رمز تضمواب ناهمافتسب

 سقم تو و ورب نا ناراریمز هما رک رب ناعقیاع ی مارس
 ح , تایاروید گص خم طب هرس زا رم پساد لیثد تلخ تیاثبد تشتب 6

 زا )یو: 2 زا تح اسد مي منا تر دعا مته اط شام

 هرهبا زر و تسیلم مشثستسصز ال زو دنا تسد اسم ور رو ارم ر رم ارئدرمز
 ی تیم رو لر اره مس عرلو و روس وات رک دم



۵۳۳ 1 

 هفت ری ضت 2مورد دم ار 27 رب ۷ تا /

 و ریل پوتو راوسر زبهد رایج واشر اد مکه صرفا ضرب ی ۱
  و و جم هو ااوریذ رو ۳9 رو رو دیس نا اگپنااس

 هو اش زار نان تن[ تم شر 9 تییژا اب

 شون ولو تسالاعمیدص ناب 2 ناعد اقا 0

 لوح کز 3 تب تفرباکر هسرضک مدت راد تاچ افماک
 ۳ تش ار, ید تصخ مور تسزال هم اروم لک سس 1 رو تو

 هووا یر رو ُیلو موصل اگر رپ نانرا لو در بجوب ناف هان
 ۳ لمس ورا تاذ ید هاچ بصتبفاضاو سرور

 . لات مای بم طمربپ سوم منو تسحاسر یز می تندیس ز
 رو ال او برم جور راس وتساراد ری لر یاب لیمو

 شم هساوو کنن دم یز رم ترس درو هست /
 تام ررگایستشا ی کب لاو و ون کارو ورا ۳ فر هدر |تشیا :ناتفرف روش

 هاررسرگت بس ید زیرا 2 اف سه یا جرم ناقک او مک

 ترور ایم هد زا ما ارظا و او ور شتسو / سس روا هوگشساراد نیا[ دوش

 ۱ طرز ن گشت | ضو رخ ملرب 7

 ۷ ناو در مس 2 تا اهژرار وواتصاناو هاو بدان رشما 2 اکبر

 تشکر قو نایب مار ساب موولر اور )نرود یا زوت تاکیژوا
 و افسلیظاب ناشی ناف دید کت سحر هاب احس| او تم ترا ارج تو

 ار هات طلوع تان تفت ناو ۹
 او ناخربد | سیر لاو 7 اب بضمنام تبسوسو وری ای یی بتعر یار

 تترشمااد سیب طابزبن نر رب تفت شیپ گام آیا ناخزمافد تاخرذ اب
 میس لعبشرو اش تسلط مراشسارار تنفس

 ۳ ی سم تسلیت بم لس نور هراگساناد مر نان درک نلاخاتس »۶
 )مساوج ار تساد زا یدرسمس بصر ی تملغ عساطو نا رس و



۳18 
 | عسچ از نراخرس ایل طور ثیتوم القا ناب ناشر یزرش ماش

 نا شد یر  مار رپ 79 تر وکر هأ 9 از تن

 هشت اش صو بص یزاغیفام ناف و دنمشسزوخم مرور پلاک او

 فو لا ام جیم او دا مرمر او یر افت هوززگت قو شن جا لو راک
 روال هر طنا هرچارد 4/2 و زا لس نچ او نافرس۱ل یلخردم#
 سهزگب دم کر هتسارب و توکل ررثم

 گرا 2۳ نشر تم دا سو

 هر وات ۳ 1 ن غار و زور نحو ,تح سو ی مور

 نورمرمشسمر مع | اب ما یو مت اش ی ته س مان ترس اسیارپ ربع

 گیج ارد ناف لی تشادتصرع لو نوشهر عقل رخ
 مینجووب مترو و ی شر مهمتر هواتسار وا گک بسر اس مچ ار ۵ ارعستاتار

 رفاضاو لر رو تبیلع _اطجتو تشک مو ورا تداجس ی تن

 کم اوش اب متف ب ی اف ارج ا و سریضا نو دازب میس تساذ یرضل ابو رس
 و ناتسلن ورم تور سرو ۱2۳ بس الو دحرس يا اع

 شک ابشش اند داد هه لو اردو هرکشسنایبس ام ار هاب داش

 روم تشود ا "0 باود نام رول ع ارس یر رو کج ناغرر ارزی رپ

 طوربهراساراد فتا ناخرس /نیف, ترش تصخ نشو رنا تراهسسراقا

 حروف لغو رتف 1 یزامش#س اف خب تاغ نادره لغرلد فیس جو

 هل اس هاگر مچ هدشسارچ و زا کد اصغر هرلشساراد نا ناز مد گ

 تش 2 قم هارو تفافرذا وری ادجرف اخر ره شا ف ارس بتصاتبوهز تر

 نصرت بنات بذر وز تبسز لیبوروم

 بیو ریه لار ید ۵ اسب تیسابردرب کم هدر را

 7 هسس 3م تتلو و /ر وب و ایا مد را می

۳ 



۵۳۱ 

 4 اسم رخ رو وا ۵ متد او رز او راز ی  را و

 ی ممد راگاراد شش علم جا تخم دم

 ت هک اي وب وگگاماد را ایلام اس .,

 هود مت تسیلوس» اس روصتماطلپ تارا نو ور

 رو تسشوف نوری صاف رب نوا را دوو الت اکر اپ میس ولت ارارپ 73

 هزرو تست های کسی ری رکو رم فا اور دشت پ ناالس

 باد شم تنش اطلس رک گو حس ما دم اب حال

 را رظل حر لس 1۳9 ۱0 وذاورر وصل رشارر

 شفا دا زا یزو نوا ضا رشد يساطورث رب اطلس

 توش راشسار او ی نام یاتب تشو مولشمار رب ار لاع تسشیتح تستدو هر

 0 ایبتسارو سا رذگرلو برتر ودر هردو واشر سس! هر نواز

 هوش ار ار هود تسايلاع تلیاب لو زن یزور فرا بو ما یوم

 نان هام مو و اج اف یدا دود وو روا تنم ی بازرم ور یسر

 زا و اد مع و تو ص مت هلو فو مسی د رو قرن

 ۱ تو« تشنج ربات 1 تاج اغ ءاکس اچ و ما شاقنا ری( هورب

 مدد تم سو ورر  پاوو ر طه یر |پزف کر ۱

 تر اب و واسم 9 و سرا 5 (دنفيز

 لار تی دود دنچ کت یشو ع ناغو و رد تسشاریاطووخ
 ها ی

 0 میتسدرلنسهچامد ۵ تافرسالیلکرش رخ عبا توچری اب شخصا درک و

 لی عج مور یمشارطرعل او هاگب رپ ار تسعح هرشتصنرق ون وخ

 داود تارطزر ییتشيزورف شوبچ نردچضس تکنو ات لاو تیرگی

 ناشران نرو ها اسید تو جت رب سم

نو م راشساراو لربما زا رو اتسر خرما اهر ماد تایینزو
 شب ر

 ترانس تسسیااا رج هوم یا اب گو ریو ۱ تاب مس ا هرتا



۵۳۰ 

 ی کرک نا فو دي نوچرک تس اپ اسیر لمس ی

 ۱ پر پنارادنیم یتشلارم ناغر اد شررپ شرف راراد بیلط بجای

 9 رپ کی خ(لاط خود تبسب تستر تسا خار با تالاب تس

 یادی ابذگت ورطن اید ناز سلیصتش برف هناب بش سای گه دا
 قلافل ام نیس ای اک مو رد بن نتتشصکد ۵ هر گاف پ برو ۵م ادوفاب ارتشی |عارو می

 تفاش مات درز ام دن او ر رد وا از رو و رشساراد ترطز کیف 9

 یزاملاخ تا تم اش ساید است او رنتشمراز هاو ید او سا اگموس 4م

 زیان واو الطا رو نرالو دو پس 2 عروترد ناو او ممد ور فرا

 زین نازی من شسرپناطاس» او رب اف یو داد مان تم اراق
 و رشدنشموآهراشساارپ لاخ تبروص هر ارز اف رپ اطلس روم دا ۱

 دو بش سا تشار لس لای تسادبلرس بود زن کیا ما لی 1 ۱

 1 ریسروپودرو رضف یو رب ممد رگ رک سدق) زدن رم /ناغرد ی رویخرج

 تارا ایا ۳ نزد بسا زا ریبن ناها او هدر اشرد اب ار

 وارش ای شابک الو و ریه نسل اد شعب تفقرهرگنیرسرم هرگز
 زوال مان ناثسلای ناز اس دن ریس الا د 7 : گنرپرنو رب ههشس را رخ

 باس تم سزلب درکه ظشم تکه بردم اکرم

 حس ریفیز س تنش نما *|زم مد اثر خاکی سنا ۱

 کس شرح ازای ل |زضنررد رنورم سر ۶ لالجا لوم سه جت زاتکدب وب

 ۱0۵ یی رگ نهج جیم زا دسر نریب نبعوا تاچ قفاو ی
 تفارقو روم از ذ رزم لی میس و رز زا رمو نرم صل اب اب وووس كشیمو ویگن ره دم

 و زو ا! هرظنذاسو بتسشلر دل کم زمرد فو بصاط تسعلعد تشلولو

 ضرر رئورمو تصخ ور مس ز زا جلو تشآت عم ماشا ماد روال و عصرم

 رطسچم حسجاادودژرو تساقازاپ/ننایییات فلش رارب تسايلاع تسایار تسو اعم

 یر رای (رت تستر خر لو رژ نگگتمض )بو ییلور

 ناف یفکر اس ل مرو نود رشسا و ته تم رنو قراهز» اسد



/ 

ِِِ ۱ 

 هه برو یا دن نسبتا

 9 ۵ اطتتار نا اب تر ار او سرلحاورن | تیز ی شم انار ناو"
 هر لسع خیز هراش نام خر فا رافلو تیک هایتومرو تسام
 دلم ولشاررو نشت عفد تنم بسا باس ار طط تنایار جو سنی رو
 روو و با تا و ورپ لاگشرب مهر و و سرت ی اه پساپ تار ورخاتو

 لار علت کام هو دقت رتبه شکن السی تو گ
۰ 

6 

 , تحامو تعاموروو او بابا مرقد نشود تار رمسبنازا علف ۳ پک ۲ ۱ , هم مر ها ۱ ۳ 9

 بیش لات ناو بم نو بت رم یار ظن حق نر ان لایطوررومشتو

 تنور ی زور لا تین روا و وری ه دیهب گتساتبف اصوربیطسکل اکتیو
 _س ِ ۱ ۱ ۱ و ۰ 1 ۲  ۳2 ۰
 تو تیوعنع تاب شرب نیا یاس ارب ابیلورفس جر دا هزوصنم ام سو ررش گاو

 : 1 ۲ اپ ۷

 ۱ ۱ 0 وه ارع)لار

 زوبمخال لاپضتو تانفع زوم ناسا نیندش»
 قسم ادا کت ۱ یع تخ روا هوواف رب
 شوز سو لهت شن ار وطش ناتی 7 تس اب شک الو .ناتییرب ا بسار تسرصکا ۰ راز 5 ۶ هک ۷ ضشس اکو ۰ 4 نم

 رز رطاتو کج سیر اد ما دم یافت يذ تمام ربا
 تشک او بساکر زد تنی زغ ساب تمسل د تهاطلاو مرد جز ق اسض
 یاد شمیم اد لص زا نیاخرثجهوز یورو هم دومرف تست باب بش

 ه اگشیلب زار تشار یدارشسار سهل ياد برسجمو دسآ>د داف ازم شش
 از يرحم»هرشس رام راقل تچانبوا بر زب تعلغ ارم هر مشستصخ تش الغ

 رثریسر لارکل زا عدس راس رپ نلوچ تش اب روتر هاچ قراری راس ک
 : 2 ۱  مه و 2 ۱ 2

 < 1 ارز هشت روم رد تتسس و ارم اس زا بالغو بسا تب رشت چسب

 يلاغرد اپ تیشارذمرع سس ما یر نلزضرو دو لعارم مطقر نو اریم ناشر

 ۱ اظل هبیژزو مس تسرد قوام و و وبه دشس نیو راشساراد بقای 1

 شرفمشریدهز سس ایزو 3ا روضم( طلوع رقیق تشاو رماق تصل ج



۵۱۸ 
 ترلف تر گنر سا اه لات ۱ ثاض تسلعذا و ریو آل زاوت باما اص
 توی ساو شو یاد زاد بینا لا سم ان جت مد ترکان
 ۳9۵ ۳ والا نایب اک

 ۳ ین تشلم رید» لد مب سل در لشکر ۱
 ی راک ورک مش رگ ا» هافشش دام. بت

 : ۱ سشاینب د نوش دیر ساکاوور, مارو تر لر

 مرز و و او رقم نیشب نرمال تو عبارت ا ویخ لاب ن
 رس تشک نرلج یزد مورب هد کد نفس تمام ک
 رگ » دام ؟ تورم اورنتتشاو توقوم هدرو این لتورشا من نیو میطخو
 س.رلع و هد هنر نیل سا شید اهن تقو نرچ داهقملاع
 ۳9و ازم اشس لاو عرشکنرید و مند ار زبان اد دی ید ایا زار طانرکت مصرف : ادب هاش و رس از اهزوخرد سر رم و هر مپ زر سست
 فارس ووس باد یزبمد بصری بص لاس کا
 شتر یاهو » ناسا لا او تیاولُکاطعو مع انمرف اضا )ما ثلاد

 نزار باطن اف تم اصارلو یچصتن خار دشتی اف ارس ترک
 ۱ تتلو رتقو فر زا سنشهرچ ناف تیم بساط رد اب نمد ارم

۰ 

 * اتنلوراو : شرکت رد ارا لا نار رم لو ناح 2۳9 ارگ سس رفم رپ

 ]میلی ایسریچ آرد ول وزعمبصن# 9/] هورکرفمو /م اه ضد ب ازب تصس

 بزن راگسنایترکو دازگرتتحشرر او رم ا ردمشسیردفلو ماته چرا ا
 بم نامید و ۳ ِ ط ایست مصف ید 7 اسم ورد اشتر بک

 ۱ مارش ناب کم نورمن نوت نان نشت مصر
 تو و وب ام تسا هسسو دز سرد مزوصس شاخ نیکی تشک

 فط ول رز وبخ ین هبخ او تور سوم رکد نر از او موس نشس(ار

 ۱ ۳و



> 

 ۳ هزار تنم ۶ ترم تشزباماد وام نود شوونسیم

 زا ساز ناجم اولور ایی قرارب ال ضاتاو انا 7

 وول لو مو 11 دم ۸ تصط زک لو نا رو یاب اخهزر كس لو مس رولط رانا

 ۱ ادا صبا شو نم تگ تست ارم

 تفت تباجومرسلو ( لار تب تک رشد 27 0 دریا ور گر و د سو در

 ی م طح یعرشختو ور و رخ اوج ی تخدورنیم لاباجر 3

 ژور »مش یزور ٩ لو ريز وضو رنضرتز و مو رب یداطتهواش

 ام دو یاطم یر عسفم ترصشو اب لا صفت یژهزف رنج تکراپم

 عرصسدا زعا غراب نوشت و سازی

 وا هروچ 4 یندجرلس رز روپرک تا

 بیل و ی ام نیر رگ نت ات از
 ۱۵و تکی ایلام تسور زببسرطو شییعب رزم

 فک یی ار نم 7 تل گرم تسسارز سی تاچ ۱

 ی 2 ۱۳۹6و

 رام تحت« هو تا رگ کات

 ۷ رب ۳ ناز تمنطدس تراش ور
۳2 

 1 شم او و بلتروا

 سقز شواو ترش و یک

 تشک رد لابتقا ورک و ی تفت مت ۱-0

 ۱ یتشرگم باب | ارورخ تکاب. سن

 رگ شرب بررسی داش هات سارص ۱
 ۱ تان ناتو د

 ام ارپ لا تنبل راصحر غافل تیم مد بتا ۱

 یونس بت روز هدروا ادا ۳ ایم تایلسر اب صالخا ناتو قلا جی ر

 ۹ لو برو اهر يک مس يصحادویرس تفت ار
 ین و ه» 4

 تم جراتو تشکر ت تر اه سرّقمسولج زا ,یاصنیا-
 زاده زا لر



۵ 
 رزین بلک ترطم(روصنم شد ناوپ ۱ مزحند)
 اب تتسدجارم و ۵ تسمه هماکیمزا تینا یس) تر, لا

 هر الا عر یر که دم او ابا را او ی ست زا
 3 تی 27 ورک نراهلسب تیوصت» یاب دال ُض شش ورود اس
 1 یلمدا»د ! | تسازآ عمرم رسا ره زا حر تصور ع 29 ار ارتیمژ زر وو ورم 4 کی رس
 1 تالص تیک نا دم چسب گیرد او تیر ول | ملا هیت ورپ هما ک

 ۱ تب[ دیش ذی تسص) من ورب هد اد تب تیر شنید
 هوشی ناتو مار ا هرکس نایلسورب ن دشس امر تمرین او
 رسم دن تسمه .روصر نبات شلادآ

 نرم رو وون تو هاعهدنپ زاد و رگ رسم زا ترطنازا 0

 ۱ شنی مقر وب ه دید اد )4

 نر تور اور و دوس رس هرکس نارجو ناتترهدرش خیرک
 ۱ ۱ 1 ۳ -ِِ ق ]او الا عمو و مارو او نایک وب زا یدچو محو رو میم 7 ۱

 مر 5 ابوا هرمارچ ار نانو ریسروا

 لا )انا تشر رورپ نام کر ضرایب سو "
 ریو هستش یا سه تی 6 تسکین

 ناب ما تر لمسه جد قرازمو ریال اتخاذ ۳۳

 ۱ نژبياددنازفد تلخ ها و امسشجنرد نیا ی تسزو واسو نرم ۶

 ۱ ور ایی ران اجر ارتش )مضبتب اشک ابو تبنطام امشب ما زوج راز ام ۳

 1 اس اچ رد سی مادر ناتو و ۳ رد تتلو با
 یو تسورش م حر هو زا تسیوب .تساو و هم نی تحاع

 بیدار رای مس یداد ات نا دوی مضر , 3 نرولمو رم ان

 نا موب ناو رمنتهورثپ عراتسراورظ لو لاو یترکد ناشر ناصرو اطم
۷7 1۱ 



۵۱۵ 

 رول ندا اب دف د پاود ناو گرو اب حالص تند نطو باد د ناو

 نیا ارج تبرث"تالتا زار رشسنااب اتش ِ بانی ولو

 فن طلا رب رب تشس2و اب رب هرکس گچ تشاررتبب زر اب

 را ظخل و ت تا افرا یلاوم| قوا 1 تک رام میسر بس کر اروو میرزا ۵ ب۵ ما

 هر راد ی قنان ه دز کار مس را ۵ مس تمش 2 رپ هاتف نایگد رپ

 طسمر شر وب ب2 ها ر زا شال اب تشار دلت نا تسارحو ۳

 11 کربن تست مش ارج تب و ور ناگرن لوس مرور وون ی لزانم

 9 ریص/تنشار نلعابح می عراق ارگ 6

 تیر رد گرد زر مدل هرلارد دلکاب لزاطل تنسو ه ورک یق قفس

 نرو ِ لر گرو او ر ه مقصر جو زا مس نا تمالص لر نی ژاو و روا

 نا ولو سو اب تشاز تلکس زا ریل ذکر هرگشسنرایلس

 هسارارتشس اتسرزوا ول تمشو زن رس نرم ماد تر

 زمان رو تشو تست | ی اهرد ه ورک و اره زا بک ساز ار وبع

 تمام پرش برتر دور زار ينورف جنس

 زا هرمشسرناووخ نما ارز ؟ رس هرکو تتسس ابد سرب شل پوافهو ورم ان

 مح او دید ۶ ناتو ا وا و ربا جار ناگت شر رس بشاب هد یی شا ۳

 زی طی کت سم ست ها ی تم اوف رکو رام هدر تست هر | ییئورخ

 دام وب !تسخپاوز رگدر لفر بشار ویعو ار !ربعمو و رارپ "ترس شا

 نفرات ا نرسب ناو در سد و ریو امر شب شیر اره اس

 ی بلاق راک اب زا دجل و مشسارچ ه مش تر صخ و رب ضلع شرب

 ۱/0۳ اب و ول ۵ نا سرا مگه و سرو هوشی ور

 لو درو ورخو راهرو تمروت رو تشتشعسر دسر را رازاس

 منش مثال ام ورا شنای تشلما ی رهکه سورس

 2 2 تن ممد خ نزن شتاب و رپ ارت رایج | امار کی اتو روا

 تااغ می چ اي تاب در مه رج رنو یر ناطثرطاز



۱۳۲ 0 

 دات نشو راضسار دم ازن نت املا لو شوم آی لند و

 , تموز ال تا تلث هه موجسکرس كبررطذع# داتفا شراشد تست کسر
 گود او شر ی صُمح ارورت سس اخر و تروتم هر پبلط الت کس ابو درو

 لود بووص اقاو نلاسرپ مر مپ ارور دتف اتتسلید بوصبپ ی راد هژرع

 تیلکأرجار موش السا شچ یر انار قشر نریصتاته ول تعجارم
 لدتمو و ارت اوج یر صو ترشآی رریپ ار قسما تشاع روا وول تن افر

 تیفصفگرب ۵ دم اقس یو و زور رگشسناملس تفاهم دو

 شک یک سس ابرو زا مرنل تمصج]م وا رپ گد اد تار س رام ناغورک
 دا اف باز رو ناشر مقز اس رو رتفر ناف یرگسررپ نارچ اش
 یبعچ ارور وبقم بم طبل | تش افرو با رد یار لر بر | یر تمالص.ا ۱

 ورا یصتو دا ی ارظ شاخ تروص نیرد لب ناخرمسد تف ی عرالطا تام
 ودر اویفتورخ  تف لیدی نا دیس تل زعرد هدروز اب ممد نیا

 نهار ذپ نام ور رود املا تم ور را بجرب هوش ابن ۳ رو

 ننارگرن زا ی مرشو یراشد اپ سام نبرتمو سو د/ماقسلز "ارد ار

 ناطلتمتر کی ار فرو هتل ماتم هام رو رک لو و وا یی رج

 رچوتشنو وبه ما هرکی مگ کت سرخ دشت ل اع نیا عروق و زا ,راشسناس
 2 ول تساراد هرم ار )و رکن ارد اب رپ پمطاا َ قا ووش لو تس#
 ریش و اردک صماپ نان تبلصم هر 2 دنسپ مر تبسم( یشنرورب رشسلاورسودا

 3 اند تش 6 سم عنانعر لا پرس دو و وکشساراد تساو دو و درو مپ

 نه همتا د تسمه اد (|ملارو ذو د تمفسورب ۵ لر روس رام مشت 1

 .تخازلق سک رد پاوصص رب تسب وع بسانب سو تب 6 طاف جابری مت

 /تشاناب سرور ی سیم رق فرد دن میشم "کیا

 ی الص قد و وا را طیصرو مو ور مه نا مت ۱ تم اقا لرد اا دارو

 29 قافن و تتخادما با تسضلاو  حرط عر اینم بدتر قو کمد دی
 . دمنورپ هولشساراو ساره گم یر تساد اسم تخاسی و مر س قم ۸



۱۳ 

 ۳م شرور نوش | نفی باشد رج او ری اقا

یاد بد ارش ی ناو ۱ ادارتف او تلوشو ومزو رب رورو روش تتاو مهیا
 ب

سا, هراومو ورمی تتتطلست رسم سواعر گپ سن | ترش بیتا تفت عو ور
 

 کنان و ارو ثتس کد سلم واتس مخ ه گم نیت

 تو .ب تمشل و یکسری هر شمار دو و

ادم تره ورک اصهتسرو عرب یر ارام ماش یو
 

 تی نیمی ارور سا تساوی باکو روا ناتو

ارج گو وا مخ سر بمون و شط تم را ۲
 ۱ میم بارد رخ ی

 0 ارمو واز رو تساوی یو متر با ۱

 3 هل م اج هتساواص لاو ات لوصعرن گو روز نایب نا ذکر قوم

هوم ۳1 خرل گم د رو او کش سم گه رکشساراد ترا
 ما و رخ هساهم انچ 

 ی هیشسزاسو ورم نا ور ناسا رسد ماگ پس ۸ ۳ ۳ وا

 تامین ور اف تا ص وز نره نشر ساب یر بوم

 اوره ور لار و نااکیو و زنی ال یخی وومدد | متشو ناف پس بنت یع او و

 ۸ ۳ جرات سنا لازم ۳ وم ۵ گیتار رج تی

 1 ره کتب دسر نر اور ۶م ید 1 !مدق داکپد 0 ۳

 تنسیم روت یخ نطیلرگ دابیب پوزجادرجا جا
 ورا و

 سو ته ک ص طم یو مس رو , اینچ رها هی یسشنازگر وم لو ارزرق لی

مر اس رک رک نیو اچ سنا مو رگ
 رد 

 ۳  ات و و مه دشعاره مرمت و تشررم

 ی اروم نرو درو

 ری ۱ دز دنا
۵ ۵ 

رگ چج دارو راشسا | تلف بجرب زاد ژباشر اپ تسزجربدوا
 



۵۳ 

 خلاق شا تستی شرگر 11 لری ذ خر

 و تدیرتش ارم و بس براق ] رینتر با تای اس بار ارگ ان ذقم

 :هتسا سس و ز قلاب تر تسش هرکشس ناب لو شرم ال شا و د لو زا ناصر

 :اطترید ور روم 2 لوس اتکدررپ نداد مس رب ول هری اسم

 تفصآشووووا هر 1۸ 2 |یدص لرد ور حار ۳ ی رقا تسس 92 مجد

 3 قشنگی د هی هر زهر ررزارو و وب متفر لی ی بسم اه هب

 ۰ راس ور ۹ و ریو امن دارو 0 ره و و رول لوثر ز روتر مه مت اس ما

 ۱ ت دار هدر ما تن | و

 دکوری هد نارسایی نادر هروم تو تب یک

 ۳ لاو تسسلاگشرب عرب نورد دارا تاچ تشکر

 لات سیم "ووّممم انتطم بسا فای برق بسا نلایعطزاد ثتبساو و میسم

 دز تمایاررخ 2 ها ارد ف بتفاص هارو ور 3

 339و هند شو( ب هنازح و دیس موم لب تسم نر مع تم

 میوه د و وا مترو نفس بک جوک امد اف بود

 ۱ علف لاو هیت رد لپ لاو رو تفت کا

 . تاططل تام | نما یا نا تم اکو تفارطا رد ری ادا

 لوس مرقد اجرا ازم نا هاپس صد اتسم نام اساس نیم

 غرق روکش هر یاس ناب ارعوف و ماری مز رنو وری یر ب ۳9

 ار شور تا تفت کا نا اپ تار ورب قلفو)

 2 یر و شا وتو نافروق و یاثدا منا کر ژ رم ی تسرعو و > بسا اکو و اسد 9

 دود !بفاگر مس یی هد وز ارد توصل تمسو روبرو ارت کما افراک

 اوره ابی تصرف ترا رو تبش ای بتن ب زا یاس

 هو اولاد را تمصزا لقب راس دز پور ار هج | اروم #9

 جسد نام هی ایارمیش] اور دوخ یرطو زا لا شرح قاب و
۳ 

3 

۹ 

۹ 
1 
+ 

۳ 0 

1 

0 
 اب

1 

 ۳۳۰۳ 13 و ی



7 

۰ 

۵۱ 

 در مر عزیز بیو را تشریح نا کت تیم
 و رب ی راف) تسضز گر ریون بار داف ۱

 رو صبر سس سقم طاهر هرمز لب لاحات» واتسارادرپ دا دیپ

 هموار ما مداچذ گیل اچ  شررش ) عف رو و ص ابد 1 ورا

 ور کری تسزلم شکد) لا | تناقوا | سو روم رسم

 زر شی اروا پرت "سابود زا ریو مت می اروانفو شررظزا ار ی اط هود

 مچار راس عاری دو او رگش و هدرید | نایب املمت رنو سس افرید و

 شرب یا ۵ هد تحسحاضرب هرکسی تم ارگ

 محار ور زر اب ْصمسارهسارو ووب دتفد نطوپ موتساراو نک 7

 | قیاس رز تیاک یا نرو میس آه ۳۹ او صتشوسح

 یاس | توام مو و رم اقفا سلیم یر یار تتلو ؟ناین زاووس ادا

 نر وب شو اد تقاف ر لس رکی باشد سام اید و هشس توش سیب

 ناسا ارور مس وجناو دتشتف ی لسزرون تلغم ریست لب

 2 خرفو نم اطع ین مش لرد ات پچ حوم و وار اوس رام سی لو

 ناو مخفی م بسم بسص بانگ نامند رز

 + ره ریسرو (!ناجهاشعفاو دا ۶ ا رپ تشفام عظنریب
/ 

 لگد لاو رعتسجاشبنایو
 ناب اش ر و جرات اوسرا از و

 رسا رویترز نی اش یفلو» هبسو لار تیمبساتب کم نگر شما رو هر پسر

و مس اچ ارس تج نا است هما ووآرف تام را طچ
 سانجاو نالفو ع ناچس

 گز تلف رسا ور ی تورضت تش اب چر اهرم هاو یاد | راک دختر

 "یوصعسارم( و داد (ا نابراشرد رو یاثد( سس مد زا کت مشرف ور

 الت ارت رس جلوچ تبشاباطورخ و و هو اتو تراوخفسوا تارا ناباپچور

 اسارت وو لود سپ ( تشالدراو ایسرگو روا ط بر سم هل سو



۵۳ 

 یوم نا اوست تمیاذع» اف يچس نره رش ناجی ازین راک
 تفاو ر کی سرا گو و 7 و نعاو ناغنادره تر و تن ری رع تش اب

 ۰ 0 + ربا توش تسس زالو رب ها مت اگر ننایلس
7 
 شیوا هو ازم اشداب نیو میت لایب» : ک ف ب از

 لغو تر دل لیلا از :. مک فا تیر لاغر | الا د تالش و کم ازا

 ۰ «.َُ ۳ 0 : گز مدم ین سیر گر اب حرو هنسا و تیمولا ه اگر و متد ناب تتپث ال لس

 کر تسازا هبو ید رپ ورم او راهرو
 ت مد ۰ ض زا در

 تل ام نر نوچ دم , تسال الا د رو ی ۱

 سد و رخ رو و رب اتکرو ۴ مس رد را یورو بست

 براق نی یر یراد ناجد تار وتنم است یابارف راک شد+
 صف ژا تسسما اب ساک ور طارمی تشطلسو اربیرف تساوو

 تک جرمدتخ اس پیت ار ارصام شرت تل نزایعرم ورم رنو هکر شم تم اش

 لابی قاصم ارم رحم نازاو تسدع و ور تسبلکز »ارور تمنطل نشو

 تف لط برش رم لص هیسد یرسوخزا وا تسو شنیدم لا نسخ لار
 .یتیشطلسم ۱ گرید لر تشادورخ اب او دن امر اولراسو تسکو تشچ و

 صرع دما رد الا و زارتقتعت شاظروم | دقعو لعرازو دف )اقا

 روزف و او وسم میکنی ر چرت نایرگما ستسرخ تساوخع اد دون تم لا
 ۱ ریز گلف لو رصرد 9 امسپسچ اوم مار چو و مس خ نارقف رو و دیو گو

 بصاتمف ام[ ه دیشسورج تراس ادب اد تینا تست ام ان سارما هعج و
 داف هسالخ وورو رخ 3 رس رو شوش بایسصر تتس اسنپ رحم اسباطخ و

 تداورو ررزد افسر زرد لابادا لا زا او بو تسصم تمرد و واو و اردک
9» 

 رزو ختم اد تک » نا هولظاراد رب سر کوب اجرا نرو نیل 3 / ۰ 0 ه« ۰ هه ما

 مو هوش اد رب لا رنو ناب و دوردییا ساب هدع و ناوشآ
1 0 | 

 و وز تم سه 5

 ۷7 ۱ ب
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 سرچ تشاو دلو ترطح تسضزالب اب ناناسریب ناف لا هد زماشقیل]

 0 ۳ لر در گام سس ارزی اهش سین جر جرازبرکاد نان تب ترصریطو تساوی

 هورگ یی ریسک ها اریاب اطاق و وتو کر قیر ظا دوز

 تشم ر 17 ناب | بیا یا ءو دو و هتتسس#

 مت

 رای تورا ورو اب تا اسیذار شست نیا ی

 لی <. ناشو مناتپ " یهو یا قیر سز ۲

 2 طه هر ۱۱ مو نرو و تشکل ان تن ی اب تتخ او

 ۲ سرخ 4 رو میوا راناچ در هدصقل اپ م هیون یر

 سم ر رم قاب نزار رهتف رو مشتق وتو تلخ یربعلا

 11 نا اف ازم اقمروپ رو نیتبحاس رو زور بای متد روم

 مس و سوم 1 و تشک او لو

 وضع لا کو یاد ارم یرادچوف اخر قو تشاو یون «عسرش ارام
 و رشت ردهاو و 1 ی رادجوف م یشلاریع خو سو وا یراد وصل ناف تد رو

 ج تورو وز ْ تبح اسب الا نام ها

 هرلشا بتا ترشو و ج اب خار راوسز بود و یدازپ اچ بسصعتپ و اضرو لا
 امور جرولط سد اعس نفر ژارطقن ادسیغ لا هرثحف لزنم ید رنژوم « یریغن

 رثلپ یداش سرت ش اس ق ارز ام کو ترشع عن اولو لاو اش تک تساو

 دور ز تک و د یر رده دال دنا نماید ا ا برام طو تشک زاور

 ۳۳ "بانان تیس, گز ب تان نا سیا تی نا

 لا ین اور یو و ر او سر ازم تس عمو تساذ ید ارم تسعبب بقلا لب مع

 ر 1 و کر و ساب یو رنو سا فسا تو ماد درک رک

 تکاب مکه رلتسننایلسو زن 3 گارد ویستا تااشاد بص اتمذاض اب

 ین و قسا تیر بسنی نخ ۱ ارس دقم

 ۲ هرورور
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 ۱ اب اب و ریناس لاو ض ظرل لابو نیر اهژاو تشگلعربقف یاسمچ تباسم

 تب اس از زا مسی و د بال حک تم نرو هروارد لب تشگما

 خو گرو ۵ غم اقم زا پود گتمسم در
 نر يسلوش وری هو

 رظرخ هر اغمزا ار نیالظو منشا ز مچ زج ول سس اول مس اوس شم لا و

 1 تفریب یاشعکد دما ه مد نارجز هاشد بد نابچ ه اطذبش سارآج اچ لا

 ما رخ نا نانک اس رتّش#ا تلاو ی انشا حررطقو وساو تسرحم و

 ۱ مش زا گی ود نزن مت 1 هاثنامالاو ناصر و لرع و ی نارلیب

 لی !لاقمتمانومع لای ناو مو رثکا شو اع و ناب

 ان و اد. اسچ | رس هنگ اب ور تسلم ارو ا اد

 مس 2 سیزاشد ( تاج تتسوم مان تیزیم وز

 یر اسع نو هوم نم. مدا تلسرمرگن
 واز هان کاخ ناتتورس ۳۳/۵ ۱

 بصانمف اضلماز ار یکی کد ت تشاب تیز نرباج لو زث بب یولغاراد تارا

 یر ازم شمشمیسصعنیرط ان مو زا نارسایی از ازاد مشت اف
 باس و ناغنجا رج تشلگازا زاژف فارسی او د ُر ازم ایچو زاوسر ,اژب شمش

 دسر عانورگو ول نناالاورطاخو اب کیا و تم یدشیلساو ]نر تنفس

 رام تبوگرطاف سس ارت ددتیاف لا :تیرضح تنصز لس او ورا
 ۱ فرم و رشسشنو امرکه اچ مپلکل بو رئردا نایمزو ك تسرو ارج عرق وذع میشن

 تم و درب هراشسار اد لا نامش اجر اما تترضح انا اب
 ۳ هست لا نلا تیم و حرالصا رد ه میش تتلو و نر الصذ) مشت ارطاخ

 1 تساضاقش مه ذشسزک تنها نایک کم رشفرشه ضرر ؛ر شمیم

 ار |!تتسسصقا رخ لاع با لالق و و رو وم اتشر ۳ ه۶ع توت قاق ارش فر

 ۱ گورخاتم نو ابتکار رو : قو وبا نبی اشب

 رو تل ارس تنم »عدس ام تساود حر لص
 ر ناف سا تنش زد رو اس هد رمز تم مافی وز تر ار



۵۰ 

 مض انط او لا گراوسزآزیو تماز یراژبف اض رییس تساوی تحت
 زور | تو امسارم | یو ژو رو مش زا فارس رشت هو وب راوس زی حس ید اچ

 کمر رو روم و خراب کل سرو را تحاس ترا اتم زد نو

 راست ارج تشانصربیشتصاع مب ی ۱ ترضعروومزف لالعا لورم ترسارقفاو

 یالد هارد انتسص7) نااسریپ ناغلاف برتر ابی وسرم تشبیه

 ننارگرف تو یررد مریم اصالاو ضرب و رز ار مف ۱

 96 گارد مورملا لد اطل تسو ه رصد ار لار و وا طبع 2ا ر وام

 مر رمزا / نگین سنا ذتفر ریو ناتاث ناف تباو تناطسر هرم سم

 د ر اس اتیرشلب ( ناصر و شیت نسب ناو نم هوم متشاو را

 هسلوخا روا يا تترطح مو رم ات تعصا شب تفلط نامی کراپلا نا

 نافاولرح تر تنمر لیدنو رب ه ووشصلغزو بود محل و و رکد شف ه 5 ۱ باد

 نایرهارلعلسا ُم 2م ایم صتع 1 تسرصح َصر برو وام ور طعاروخ نوشهر سر

 نایب لر از ناغلش ۵ سایر مامی بسا تایی رضد انس لا لم 6و

 زچ رپلاراشمناخ تملغار پز یمو دنورو» ناایبرد راصمتشسدووئروشضح ار

 شوش نوچرن رب تفاطلا دز رم ه ميس ی رپ بیت رها شاد رصتسمد لب

 بنصت/ فنر و مگا یورو هارو طجتروسضاو شهرت بتمم
 تیسرریُ لکچم سم اطزتا ساب مشی افسر اوسر ازم متسو تماژ یراژ هم

 ترظتساز لپ لاوم | بسچرم اطلس ه دز اش بالا ناضدرچدزپد ورم ۱
 دور گره طفیبو جراسگی لا دولت نوزو و فرو اس هپسایم که حس لا

 ل نادید نافذیصنر کت اقاط هجا بن ارد دف تمشن ادرار یواش! مورم
 دم وواو مع بنای رط ترين ریش اف پف الت خر عرف نرم ید
 نناکروآر ید مانع نایشٌراد 2 بسر زین خب ا تم لمس اب کس مک

 ۲ توافن بصبد بشم تایرد نفورب ناودهتمنالو ابو سانشاپ
 و تساضلحسکم نایار سسارو رم رپث ات ص  هورگه و اتسیا ماقترو مار

 تب داد ثلب هرهژو لا ریو رابرت ما رب ناربد یا تتفورس لس او زاک
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 بشرخر ره رب تماق) حرالصاچ ارد نیزا شو تشاد تشم» دارو ورد ژرو
 ۱ ارام تایگو مد ا هجا ووحو و مهتسنادر دا نایک اش بش اکیا

 رضا تار ها تا مداد گی تفرمارچ

 ژرب شم ۳ از اوسهوژاوو ۲7 تمفو.یارد تشادرب ۵ ۱م چس2 قلا شن تصسو

 ترشزایرایسد شف تلاوت ده و مسماطتاو جا را رج

 ار نر و وریدتفر خیال ما گر لا ومبخو باو دوبلآ ۱و

 لا حرایصدر تفاف ریدر بسا ان اف زقنو بیرون و لاخا

 و هد لک اوسراژپ زود مسرد و مهر ا اب و ورم # ارس جرات ( مچ مدرسه

 ها هه ساب شک دجد میدق ناو لاو تمسری د ( اش تا اهر ک تع

 عمرم اوج نیازخ اد اره اژ ارس صام پضص 9م ناو و

 و اتمی قدر تر همسان یاس نالبف و ك تا افراد ۱

 ف ؛ا رب ه سضیس سن ۱

 دز تر رشت ترمه ر و با درشت تسراع تسلو و و را

 صابر وزور ابی طیب طه گچ سایتیبسایسترشب دا دجب تسنکو خر
 تادیصات ۵ اد قامدا وزن تفرش جا هرکس راد ی مات 0

 لا ارهو تیازقتو رنو و ارد لاو یورو نرشصهنح افاد 1 سو زا

 تحارخر هم او فا ابد بری تفسآد لوزپم لورم هودزماش دو

 وصل نیاید یا منشا الو اهم ایطا و نلاعارچ و روم وا سا

 دا او ووومرف شزوون ار عرارتشو نگین ماریوطم مور تس4 ر

 هر ناب ۳ تار ورترریصم اب داره وریش نره کر یو مدرس گاو رتتشاو

 ارعتملاشیوزب مر ور و ولج ایی اکژ اکشیه رب ابا تم ترشعو تنوارا ورم وب

 :نبسلزب وب تانامرر هروروم رو ) تمرطث نشت نر از گیوژورو رتشتخر دااشر 7

 عفو رازعاو (لاع تیروص رب نیا دیش املا |رنصعیژر وری ووم ف لو ها با

 تام نم ارم یااکم,ییرد و نشد لاتسرا یا تر دص> تمسمنک یع ار دمصا



۱ ۵.۵ 

 تل اس و ۶۸ یو اراک تمضدا مش نبرد وتو وه افو رو ماش

 ۱ گ او مو تست هر تاوچ هولشسارار مر و وا دتشساضترب تر تس

 ممچسدعسیم ۲ میم و رو ام تسو اهمبا ندا سل اعنبا اشمژا ترشارپ

 تسرطعشضربل فا حرفه ور با رفع دف طرد لافا نابسو تش]یزاژ ها هولغ

 ناتیدلرخ سوی دو فو تضنرب و تسلو دو تک اشیمو هر یاسر اف

 لاپذدا دا لر ابم هدف و ریصت ناس| خر و یژوژوو حتسراهارصزتتخارم

 هداو و قریب | رد ادعا نخ شی دورف ارد تب خروس ارپ لود تساپیوا

 تاریر زا 2 رک  مایا او ض ۰۶ نحو رگ تسحارچر ورلا تیررب

 : روت شرب یر فضا ید
 بوت خرس مرشروپ بیند نور دشوآ

 صوت کرم اجر یصتم سد ادعا کت سوم رولت س رقم

 قراکت سام زارهاگربرد ف خدناگگشو رب تشهاصو رد رو ری گم

 ناج«ناجدد اتمها ایا رف جرف شید تسراحطزر تک ا تح ارحو

 ۳11 و ۵ام تای رتب مش اه دچصکر رو شال رنو و ترا

 بحاص بکر کن |عید ساجاید ناب سارا رکآ زا ورهورش نیشجرد نلطم
 7 کا تلخ تدطزاگو ورهرا رم ار هه ان یاسر

 ف ۰

 رد تم بسا و تترص ریل زا قیشب کن اخر زارع نایین ات

 هتشدبوور ان راکب هک یو نناعرد لد رب ناغداد یدو نلاقراو) سم بطاقل ۱

 دام كس تساع» نانر امید و ناغینعت مو ناغراتشلاو خو ناو بز وف فر
 طب نفس مد بسر تسیاف زا ها ثانی و شسار او ضد شمروژا تسرگگرب
 امار تسرد و تن زور کماش شرب نارگو زا یدنچ و دوخرسپا نبش از هب

 درب مس« هتتسشز نازا لایرو تند اسکی شیخ لزشبه رم دا ارگ دو ۵ ریس

 یداش لاو او تر شب گسو انس سس ور ربا یلایشارو تاادفژاو رو

 ورد سام ور تسیاشرد شتس مسو تشرزیتلا تر تعر زا

 هوس ید یاس دا کت شو دو ب نان تایچوبرمخ ترضحتسبامو
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 »نگار ما ادتجح ندارم .. ۰. ماد دادی
 مور دم ارقمچ ۰. دشس + گر شود
 وروزذتفا ساب ترکی ماد رج وبلوس | كتمسد هرز اب اره

 شفد قبا جراورا ره ید یار وادی داش
 تیغ و رپباسرر وی طادرم تناد و 2 نا اد و د نلاخراقشلاوز و نافینعتم
 ماکو میر اد مد او هوم ارز 7 خب شل ناب بساکر نانال چرا

 ها یر رم ضمتسد الع نان ج ار رنو استپ ناطرپ یا امد تاراپم

 کس مار جارو هرز استار اجرتوروا عروق ببریم مس مس

 ودر رس تر هژ نررب ام لول یرد الو و تسازج ی درو اب ناو و روتر
 ورد کروم 7 رج ار رند شم رم تو بق هدوورت زر
 دوم تر جو روتر () ه ری أسر گریم یزاوشلیارو ره ون ر بت زاد رپ
 رضا اد تسد اوس پاک ناب ال و و وه هرباتسوا تسارج سس اطان نافا رب رطدروا

 رس وتو رخ ططو | تایل نم تریمعنارد ابی ورم خدا کا 0

 0 تزرروآرو دا تر مر طشبار بل هبس لاو د

 ۱ غزابب دمسیوا غرارچ وریش خراب ز ار در طا رپهچ
 هدست سا ناخ نسن دشت عرالطا لاع تباهدب اطمزومرگشاراد
 منم تشٌر و تسرنربرا یلطم نت یرق وضع درون تم ارجار
 ناغ تمسلو وولو) ناو ین افریژوب بلال راصرطتسانن) نیرز تر رگ رک

 یر در اریص# درب نفر یلو سم درمو تس ی
 . نا دنچ لع نیا ناراقمو دن دینچ تب تیرش اخاد رم اس تب قاتساد
 بارظز ارج رو نا ریمل اراو کیو زن نریامج پاک اف پز ات اوت
 سر ۱ لمس تیاف ار ریو ی وتس ته رخ و سارم# راشساراد ندید مپ باش

 ۱ هب_باطط او تل نیئاد شسرارس پسر نسب اب ابد اسپم مد ور
 ناشر ه نگار پهد اد تسضوازا لو شنا شیر عقرب هرشحاراو زا رکاب ۱  ۳ بس س 2 3 ۸
 هلو ر ( ۲+ ۳ فود مصح پایلا بک ۱ هو صم ال ۳ را صید درجاو 11
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 5 4 ۳۹ 9۳ نقم ۳ سم تب ۳ ۳
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 ۱ یو را تاّفلو تخ ۵۱ ناژو یهزرو دلزو دا زاغا نریثنورف امن اهر

 ۳ اسب لا رشت | قوس درو تخور رپ ابایباچ ناس تیسامسرییتو ور اینبار 7

 لر وشسا | درج ار سرور وي اکد فر رتفد تست نافلاخ قرف رب
 طور | ور تار شاخ وا هو و و بپ ناف رب کش آرا ورم ۳

 مر را یه ره امد قراب پسر تولد آی شید کو نخ هتل یف ناب ۱

  نوچنافرتس هو اف کاپ تکاب ناف سنا ار ذا یداپس شن پق
 را تم هتش بسا" اتع ترط ناو ور ییف يه راک اف پت سوپ کیو

 نانابتتش او پد اکو تیپ ریس رب تسار رسرو جررطرگن اغزو اب رو

 وزخفوا تساش سو گورب تیر از ترس تنروص نانرد ام د۱ نا و و تیز

 ریسصسریم مش رو ترطزاد تاغمالس4 2-7 ۱
 :تلعترلواو تورو او ه

 انمقرت تفرب و مپ ناترخسم شو | سرد و رو گلم درمژا اه رب کرم ۱

 نیم او و داکیرع |وق شا رگ وآشساراو و اچ ریو دل اع نا ترید را راد تشگ گ

 سرا نادیب تشنار هری سرا یار سا ارمزز ساره یاشراک .

 روصسرخدلواربو ام بسر هو مو رب ۵ یا هرس سم وا بت هزینه :

 لاو برم گن بوس توژاد تبشزگوو و اف پرت هریشس یو 0

 تر تسهچش اب هد تدرخ" تور ناز و رو ان اش باتو دف يسارطنعرو

 زین نافرسا لی شد مدد شوم عرف اب ها دات و ورم
 ریوص2 لو من رغذدچ دا نیرو رک ی تورچ تب هوروارلع

 لب هتسسو رو و وا تنزلاح نر را نت ار رط تشر بگم يا امرلع دا و

 نوک نصب تاترچام انشا نیرو داد گو وگصاز اد تمبر ایم یرووس

 بجم دنتن الی طلخبسارم بستر درب تو لج نو رب هداد تبار

 تارص )او یخی اد سای زاس شف ادیب خررچ متروی

 سارا تتسسهوُا ام تستر اونو هم ذزرلورخ رپ رب ثچتادابب

 مند ساخت لءاطت هیدرد اتو ضرب نا بسوی میس

۳ 



۳ 

 لاغر اقفلاو ژو لوارپ ید سرما( ناغغا ناغ تب او ناطلسر هرزرماش

 رافلر ید ادرس شم رم ید موز دن پت تگ تب

 و 0 هامصدتف مزدا

 تصراذرح ستیییوخ نرم شور هوم اد و تشرب نر رام ۳

 رویش یزاوریلمتسلطر اک نائر ام زا ذ ارم یصترپ شب تشلارا

 نارود ناف» ث تشآب صد ار تسو جیرط ارد اپ زا هتقساپ نافرد و

 نان رسا و اخر مادرش نر پچ تمسو عررطر ادم اب ن ینارهد ۱ هو ۱

 هزل رپ پر هدازباشرسم ی دیش تم در لب نابیگرخ» تار
 تلررو باک دارم سام |2۱ یو ترش ل قوا تم ه ریس اوس هاش

 ًظاالاو نااشر زا اتراک تک چرم گیس هرید کل در نفی تسو امس

 هدییشسکبف ژن ارم "را و سمی! بکس راه

 ۳ ته رسا و ترط نیا و رس آرفا در ناریمرد تسب# و سارا

 مارو تسسار تمسه بش اه,ناغدادتق هی کد ادرس ارور پر دتح اد رپ چرا دف ا

 توش تسد پچ تسر اف بیم نیصیر ادرس یاد 1

 تمشاد زایضاقردالو دز تدعاشرب هساجا هر ژا رکاب هد | لاسرح

 اسد محسوب تویثا رم تموپچ رو نیلسورت ًّس ایمرو وا لعمس(» مه

 یاران ناخرس ای یلفو تشگرز دز ملوارج نانزچ اس زا شکار شکن افراسعو یو

 ۱ کبقاوس | یی! ۰ قلا ناورم لغ تعلتناخ »س ما و ووخ بتملع زا || مریم

 رد ۱ اسم اخر 7و م مپ ناطلسو تشاباجراشر ساره اتو شنازوازب

 اه شو ۲ یادت دو ج ناخرس او و وری ارم ۱ ۷

 نشر ممشسما !ناوج گور ار ش ناب لس تیم هد ار زولو

 ناز یمتچ ا (ورخ 7 ۵و ارزظس رام 5 نالرما 0 تا

 ۳ بو و ناب عطا | نیرطنا تک ر الا تمشب بو و تفررا رارف و لوقرو

 رخ ناو ترک نیا ۳ هدر هزار تشگخوف زب بتج نر
 نگیرید هد اپ نالدرش هرم ذو و اژاو مشن



۱ ۰ ۵ 

 ترحکرد و رش بچ و وزارت شرف کم دا یاد یخ بابالاد ۳

 برتر هرید گی اقتم حرتررپ لو ذا ل؟ یی طاخو تیغ لو بد تشروزف
 تم مرع و و ابرد عو اصن دز زین تر نرد لا تر تسخا و رپ توطص

 عسطارصتن) رم تمضصر تشرارقنو جز | دگر و ول را اراوب حرام

 راژ رک با مسهو رب تیمش و هارز )کر نتسارخ ازت سزُش نیدعرد ارج هری
 ورگل وب ار نسب و رگشسارا نر رو رپ درب در باوص مزون روم

 تفررلااژا و ملا ده بار ا و ریشتری اب تب وعنیوفلورخاوو 7

 تیلور ریام عررلط تسلو د فرز, یر ام زور | نابج رییس گد وب ه يا

 11 اصر عیءویم ۱ تعفصوم دو ووروژ لو هیب طور و (کر ر/شصاراو روس تب

 ناازناقافضنلا و ورم ام , بارص و تو رطچر هصوهرلشاراوآ

 مث ورب و وری تشف اصل مس ووسر تریلی هسازو مور زا سپ

 شم راوتم خن وکر يس/ض رجب هولگ اررو نما هایخا نچمندر/م قمر روو

 7م بی زض ابو ار هتسو مر رو ار عموم مصرعر و ابا ناسمر

 لوصو غرالطا ریب ژو ر نبصترو هوش اراو رنورمزف لار لود مرلشساراد ه کر قلا
 رتب لای دآل سو سس فن شل ه اگشزا نو رد تورطص بیت لاو بلور

 ندارم ناارو قرا روس هساومرو ریو سم کور خراوا دود نا مان » واتس

 طور هرپ هیاس هرلظ راد رشت خاور ط يينعن ام ناب رام ورم مپل ؛ رج مش

 7 دور ین اپ با ترافر لتششزر اگیبلف دار شک جو و! تسسوو

 نفاهدباقبصرع زا خرد درب: رییر تل اف شاپور ماش باتا بو رغم اگتب

 گاج ط ایا اونم رد نا رس چسپش نارد ورم تموو عمو لرنب

 خراف ارور هدر بش تسلفکب اچ تلوو و تسشم رپو هدیناسر مت

 رنددب ی ل اقا و ترضم تذ اوست حم عرولطر تب رئووشیمی مپ گرم و یابا

 بو هظسا هددب لا ها داد رخت قرافسراپلا ناضس متر کم

 رزومه ات اپمساخم اکو سا تبصحالفو منا بوت نخ اد رپ تفوشص ۱

 فر تخت هرویچار هرم ی امد آاهرویچ د



۱ ۰« ۱ 

 لس ید سس رز دیصت رپ مد رد کوب قادر ناز عبر
 سیب نا د یباثسد خب سو و نکس هراشربچ ریو رخد رتلکط ینعم
 تسلرب هریصترب لر درد شم رب هارو ناشر
 راظسار تخاد رپ ای د وب چسب ماش لارب لی نیز نا نارادتیز
 را بر ۴6۱۶۱ دا سلط تیپ چرخ تلرزب لغو گشسایلسنم |
 رب نا د ری ارزی تشوا خب ژور منچ رتتساد دعا شل

 شم ار دصاروو هر شسابنراممو رربرد ایدی نفری و یاد جد ۳
 بر شست

 را سو هولشا ادا یلورطیر الا
 زد و ی و ۰0 ۳5 ۱۳ را ۱ * ت ۳ ۱ 3 ی

 ۲ 2 ۳۲ تن ۳ ۰ و ۹ ۹ 9 ۴ ۹

 نیو ۲ ۳ ین ص99
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 ۱ یرازاج» ته الط رز التاژور رد پر فیاراکن فک صف کر کیان اچ
 بی مطاس تستر طاق تمسا لو سنا ۲م ات لد افکت ناسا
 شور گیمتسیلو و سم و و کر شد بیتا تشکل تشا اب نادعبی ا> هداد

 ۱ ریس تم بم ز سدقم رابه سرد نزا تقوی و خر
 نگو زا تسنع دم تسرضح نررگا لاّقعا قارصمیی در راهور رها عا

 1 لالجا لو ایا رو و رص رد ناب تستر ماتم قيروگه تم شتصو تتسل ب

 ۱ لار نایک یضرذ ریاوم هام نوچرنتشساو نایب سا دار رویعمشییرنا و نو مر

 ال اسمارت ار تسریح تنش برو ووشروصتم ین اساپ سس ایه ناژاروبع و وب
 تنه تسشیایلا و ترور تب لیروریپ هذگد و ده ناز یدازنیمژ یورو رگ ۱

 دئاو مش نا طبل لاع ۳م وگش ارد و تبسز لات راعرریخ لپ خزان بسا
 ۲ ن ماش حوصر نام اه نان تبار دشسترق شون هدف ربا راس ترتصح لا

 / ۱ هدرپمانرت رز لس ع- ابرپ رذگن اب اگر یوم فنری رب اب یار شا درز و

 ۱ ۰ تم اه روب ناهشن سلنا عرایس مور تط اس عطا جرات در
 ی لزسیهپ  7۶ قیر وکد اب ارگ زی ناز ناو او ریو وار وب نناثا یر ها

 روبعخژا 0 با مو وم هر وی مطصرذگز ۱ گابا ناّصعر هرغو ورک تام



۹ 
 تب ناب اش تسبوم ۳ مرد ابطا مچ ) نامسبا ما | چوب هداو ور

 یضرم تالغرب سا ترشح تیروصو رثر رب رب تبع نا سسارب و ری ۱

 1 اهر و تست جرج ار اب قلا ممد و تسل1ب حر مد اب میکرد ۳

 جهانی رد دمشسو ۱ ناب اشرجوتمو (|ر لا هو تن لگو 5

 قالرفنر او ,لتستتشوجرج ار مازاد تسلگ تماذرتحو رب لالع مار

 هولشتساراو گساو رسا تپیسکر سس تر شر لاو رقم رول شو ام و

 مو لتساراور ثووم لالجا لواث وا اریگا ناب مثه ووم 3 تیره رول جواز

 ناباز بصنض توربو طحر کنزاب اما ی اتتخ اد هپ داکسپ باس نو سو را

 تم الغ باتو لار یر ارچرف و تساییوصا نرببطلی باشم اب

 یلمازاتصر فرد چشم رب بو طارخ تساتسسر ار پا
 رز او ورزوا زر اوسازپ تصنبژر رتریزمو مبقه مس دیر

 تا فو زا | شازخو افروثو هایت تاوواو

۰ 

 واببرس لر 7و او او و ست شخ ورو امر

 تن شد واغبک گرو ۱ تفرمایس نرس رم
 وومناس | شیء[ تبسم  .ررثن ن اشیعرپ دژ ریس علم

 افرا تستر ی زر نا ما زار

 تارا یقرد »دیو و د ه دش انکار رخ سررح نیکو ارور 9

 ورنو مری (ص لر ]و ) ات تر 1 بتنرصعوا ی بدر ر میس ا بم

 رنووم اد طوری شم[ دیش شکر دایر رو رشد رکعت

 دیدار گ زا مث انم جون تسهژاب اش رم اژار سبز )رگ

 ترش صر ق 19 ترم تنگ ا هر اصلوربهریصرد هواشسارا و

 ریاض ندزک کت یگهنک ۱ آش شیر یک تین

 لاو نافراثو ناخرس | لیلا د تفت را خر نباطمنایش رد ماش

 نانیراسعو احد راد و ياد | ساب درو ام کس ار ساب یرزو



۳9۸( 
 9 4 مو رار یریمس .

 ۱ باتشوا اد شی ضتب یساقع اب هنز رلمب ۶ توبک

 مد دابد اروخ تک ... ريتس«ژ (رگدنکدا لا

 گیتار رتسایچ .. گنچفر اب نیفرک سلب
 وونش میام نیاشس با ک ووش مس نرب ار ه رفص

 هل بر یآ نیا شم .... نانییامصهشیهگ سرت

 ها الی ما و منو رمز اب اید اش ننغ ار اع ناف اریبط تترضنو خسرو ترصتا

 تمو اپ سکاچ نگر تم اچ بنات تر وصنم طی کتسس ید هی
 ۳ اهلنایب هما ایم یا تیباذع ال ترضح ناد منش هداتساورغ

 طور ورا تین تساننررکه دبصس دف هروشحرد شو | ام هدازاشد اد خواد |

 ملال بال و ورد بسرغمز ان امچل و ور سپاه اچ زوررخا

 ۱ رد دابچو راد هد ابا هستساب ءاج ناب تادرمب  یورلک,لر لک رم

 راوس جد تاذ یا ف ّص 1 نالیلس قم وام شو تشآت سم رم تبسلبف

 را و ناف تسب نم تشک شم سر رشرزپ هو یاهو اما اب مف ایص او لک

 بو یورو مو زر يم
 باطکناف تتلو تسخ فا رپ رس اف ملسا تشا» لا تسباطخ کی بی

 بیو اف اش نراپ باطزک شمش و و و رژ | رپ ال ادید تنم و ۹

 بم انمرف انا یک دن ث كناهرو رّرقل یا اما گند و افرادی باب تو

 . تشکیل ات | ت تاقذ ور خیس باط کود رو رد« مشت شرم تساب اشرو

 ۱۲ چی تو تلامروم| قس زا سم و وفات خاک نر وژو رریساو

 لذا مد صور تل وب لو ورم ۱۳

 یورو

 هوا )او ات | سس ناب

 ی 111 روا ار +۵ سگ



۱ ۳۹۶ ۱ 

وم و 1 کسی ل اچ ساو ل اور سجاو
 هومستح ۸ ۲و و 2 ار

 هلی وشاشفو هر نر یچشس اف بسیج درس زر رشد رو تلاراورسشا و

 بلد ترفن ازآن ارت تقر تنادرنرگدیع تلاسبکاس ار

 دسر سهگارچ ادالاو
 ارس زر گنوو تم |

 لا اما تر تام بشر لب لثه شا

وش لاعنب هم اما تر جو روم
 بال ادوار حل او ده لابقا ه

 هروام

۱ 1 ۵ 

 تب « تم خیری هه يدنسپا غرب راز دام

 تفیس 13 / رای درک تر اساربو بنا ۱

 :/نسم ۰ ه5 ۰  0 ۵ ۳ 2م  مچ رب

ا سر هو دیو اتیدارطظلو دوشم و و ناف ان )دعا
 ناسا و ناصر دی ازخو دن

تفرصنو طبض, پل اش کس امشضکو نساساو
 11 شور امد هرساف تساور ٌتسایلوا 

 هر ما ۰
0 ۰ 

 | اد ناباسو لاوم

 ره دیس از | هک عز اماتب مدت بز نر اف چرایی

 تکی باس بهر زی هتشاور برکت رذبه کس نشو لب

 احد او كبمسو از ج نیوز دا هبمآر دل اتیسپ

 تمسرمارسسکت ریس تسلیت طم زا دب "د پ

 ۳ ۸ 9 ۵ رم 4 هم 7

 ناتو لم تسا هرز ناشیا 8 سارا اب هپس ه شنا طي بقتا

 ۵ رو رام
۴ 0 ۲ + 

 مت. و

 )ور اکیپ تساو >اد باسکم لسو نااوتهوآ الف ناب تااسو ناو زز دارت

 7 ۰ 4 ۰ ۰و ۹ هتب

 رد تایی تحکیم تخ تاب تبار

 یوم 9 طضو نایلپ» مش مزنهورشنایرپ وا ریز باعتناب

 ساهلوا بسیعارش سون نسب سام لی ارنعو )اس تاعوتفر ار طز, کای

 اس زا سلپازب شم شسبیپقو هو هما تلور
 را لاو پس ه گم نر

 لیتو ورک او خب ا سا تست زد و
 ِه

سی عا ۲ سما رو اومباب
رصد مچ عبس و 2 كس 

 ۵ هد دز خر 



۳,۹ 
 + تل فر و یو رقص او بلرم لا رپ تشک ام بوت

 _س 1 زا و اب تست او ترال انیج رد ثجرچ روش مه هی

 جو و

 ته فوم اطو و مش تفت رپ روس شد تا | آش نیو اد ی باس ۱
 ۱۳ ارو ار اس ناخ ثباو

 ۱ مر ورم ان 4

 ن اشنیو لس لرئص-م ناددتب سوسن ت ید

 . وولرا درک اتم یرد و وا راک و اکو

 زا ناف گشتم سو تسار تمس حطنلارد میذارم خم ی درقو عرب ۵

 تام و ست نابوج رسد شم )نا قلم و پچ تم حرط
 ۱ 7 و الو و یو ناحسقاع ناو اسب ابا تاود2م 4 شم اقا ول رضو میر یاسر

 ۷/۸ ارام قصر شسحزتم نانو اچ یرا اور ایم کوک رخ ت تر اوسو ترلو مب نر وجار

 ور بو و ل مش خش خم چ اب ه دشمن لار
 باب بان ووم زار یرایبو نت اس نر طصو ناشی اشیا و ات ناتس

 یخ ۱

 "بش شیما ناهزار هتک لّجوداک نلارحاب نبد

 زیرگ مات پرخبک .راژیاک رو رتتشسلرقن ا دات

 تم 4 زوج گیج یو شب لاک تشرمن ! واچ ید

 یورو کد ناسا شست نا اس نخردق ناراذراکص ۶ نرو

 يژچد و ساب یو ساب دا مت ید ازای رو غراز کریو گل فگد اتش
 تار مازاد تشرذپ | سدکد اچ غم دهد هد را ادج نارد اسب يا رد

 ۹ سرفر راکذشدراپ دیباس

 تم اتضاررخرز بره دیک رد
 تسغزاسر/نج مش هد ای هرز تم زرشنال تست

 راکت سگ ش | رگ سنگر مرا رز 2 : زکو ال راد »وری ید ۱

 سس تخم ور مس رقص معرق رو | وری ارس دوس ۲و + نزار مضم (۱)

 "ی تن



۹۵" 
 مش ااسوا تب تی زر رس سمبل قحع»ا ]0 اره و

 در شیلا نا لار دیمتتمو ذ مد اور ثق شتر مآب کر ۱

 < 3 زا هسجر ی تسمه زود تسس | د بس او تسن بد

 بشی رم ات دیر ماچ ۷ زر هاتسر 7م 9

 رب رعد اد مایا اب ] 1 ماوس تسق 99

 ۲ هراس رکن الف نمک و لا 2 ارفا مارا لارع ترمصیفب نازا

 رتما هوار قلاب مپ هتسساوا ی لا و و بل سرا يا رو ژاخ پرتو شب

 لمادنیو بلوار مد و سیسو شیب اف نشستم اولی نوار ۱

 نو رس هتشرجم ار ریو رم یا دگر عیب لشتام لزقو

 < پلرطضاو تر روحد سارم و بخش نشر من بکر ار 9

 زاهد تسز سونا تسصژلب ار نو بت شفاف ناصر

 رس ۳ مر 1 اع ترسناک و ۴ امرگد کا هوش: دا

 زاور او قمصناهنم وا راتنکاو و را نحاتففوت < ه دشصمارس ین ث نرچ

 لاو بتسزالم روا ملا راس( ام نا تس یو رم ام دقمامورف رب

 هداآرواتسزفثو و 4 بسارچ هسزچ - هوزگل رث ین ج ارام و روآچارغ

 ور تخم ات ثلاد بوت نفر طدا ۵ ره رب زوم یژپل تک ۳ 4

5 
 و روت او و راد فو 0

 .منیسنرچ مر بروچ امز یی رثا شن شر ار رگ نناچ زیر

 گر او ال اچ سد ل اد و روم ۷, هوا رگ منکر

 ۱ و ارس رواج شش تم جاراپیشاپز»اررتنارجار

 تم هنشتادپ اب ِ

 ودتسک زر لد نرم 7 رب فجر شکرمو 1/7 7

 تما سر اشجرو ووومرش اورهّلنح ناچار 1 | یر کر ناب ناف شرم

 دسر جو ریو لاع جا خررق و زا یار ۳۸۵ ترک ترا ر
 را ه



۹۲ 
 او رگو تو تشکل ام تنایارو روم وپلایید عضطوم بجر تیم اتو ووش 1 72 ۰ ه ۸ 37

 شارپ همآترارگذا شوم زره وات وا ورب همش ریفلابید اه! 6 بید ۳ ُم ۰ :  ۹
 تار مر عمو نو دیابت مدت شفر کت اد ؟دتخوزف اروم هرچ تسد اد
 ۱۳ و را یزورف طب او یزصو) ز) تبسو کت مششوپ

۳0 

 تینا

۳ 

 و 1

 1 ۳۳م تا ۰ 4 باب

 رویا رذالاد برم تم نرو خالص ا نفر رس تشرج چ ار
 1 وب تراربرذا شد ارم قد فک افت ارور م با و نشست تسکین اب

 " نام وو جات سو هو رن شنل بت مپ ران رچوتم هوش یوگا
 متر شرب رخ شده نجس رپ لص 1 هد هو صو)م و امّا ۱

 قااررط تست شب ا"نانع هم رئورخرد تسو اتم بابت ارس و
 مج ار و رد تا و زیست ناب شرازگرت تجربی یو رو ه دشت اور

 طرثم جزو کد ارم کر ین و و رچ اکیا رد م اتم رایج مس ز ارج ری سهتشرج
 ناواوشکور تتشام عرلطا ٌلصر تسکین سالاد تابار تطمژار تر

 زاد ایا رخ ماری ۳-۵

 وزش فرو ملا و سارا و اگر زا شعله شو وول تفارو ۵ 2 ی و و
 1 ف د 9 ۱ ۷ ۱ نت ن

 عزا ارح ارزو و الطا لاع مک لرد رذا هربسر لئستشوححارو ۳1

 رک لص اضروتارد مارسرو و دش داور هو رگ قوا |ژا ه مس بو یا
 4 *ِ ِم

 هدررگر اکرم ید دا هرمآر دف

 نر کت سنا
  ۳ 2 ه ۰ 0 هد ۲

 ساز لو ورک نا الخرور و ون گرم ممد گرا ظرامرپ ط

 سس تری ستشوج جارو رنو رب حفر سالاد و ه رسم زعسرب یماب
 و / 9 ۱ ۲

 هل راو ْل) تّح تسزو سود را تنیشرهع گجارارک
 ۱ ورلایرص ار ساز پکه و 52 لرتق قععبارجار و وخرب هال ژا لاو رب ع تسصزام



 بت پد رپ امد لا ملات باما 1

۳۹۳ 
 و ورمی شم مر و رن درم ۶ لالع لو ریل ناب هملب تتاراعرو ۳

 بم افن شما لار لا تر مر رخ تماس ی ۳

 وضو و گه هر ار او | روا کل و بلرب کس ابا یوم درو تسما 4

 ۷ | آرد اپ« میسر نر یرد درب هو ره صغ  اگه چرب لا تیر
 هولشصاراد نلالعمصو مته لا تب تربت 3

 وار »و لا ازت اتیووم شر از راد نا شا جانم نمآو 1

 هدر رد نا شیر روم تین ور تام ق

 تر زیاده لاداتت تسیص خب د بکار م من طنط ازرو یا وا

 "تماما بنا تسشطلهتیام زا ران برگ هاو ۷

 و من ات تو تر ۱

 اد ناتسگنا ورد تو هو سم اچ هما مار زا ار شاگرد و نرم

 ۱ رنح فا دیسدپ ل ه رپ 2 هج و تسسبوا نر شم یشوربج تان

 ایا و
 فا

 تصح بم ترش باتسا تو مزد باروص سا ۸

 نازا همش ز رس نا بالخو یسصنمض اط لاک و دید ۱

 باطکتشا» ترازو رب | عینک مافر او یرصلاس امام لج ۱

 نافواب اپ اطف صبر ناف ی با اشک نافییئو

 ویلا یار اف مچ ار و لا داش وسب رادشسوم جم اف تست زبلاهایعربب هه

 هتس | مس دن تافذا هاش نرچ من هشسنوژورس دن سا باطن
 ۵م

 مترو اروب نامید ۵ هب رو لثلترلو و یبساتر تفافرا تسوا

 اتم مشعب ار ناولسر هر ازم اخورپ لس وز د به هرفاکرپ ام قرار ۳

 هردو اهم تجارب ناب مملقرو هورکر لس اب قیاهز اول اش متر ناثیو 1

 امد,

ات ساب ه رشتسچ تم چرا را انا لاو تکیموردوش
 لو مچ 2 ه

 و ۳ ی جت باطری هدر گر و ۱۳ ییتورش لایت

 یساضر ناف



۲ 
 ترذج نم بم ترضع رتورطذا ات تسا. دمو تسلیت( ع
  شنرماهدرگر برد ميشتآر هص هل تررضض نآل یک و هراس ۱

 و لا م ار تالار د و اه خسو بیم ار ترشح نان ر درو طسول

 رتشداو رک ۱ 9 مم موارد رو لار ق اننستسر یروا 3

 .تشطا ایم ی 4 ص اگه چچ ه دیحسصالاو رود و

 نخ او ارگ هکر راد ولت تسنسو و زیاد رپ فا هار آن اکرارد #7

 ر دم[ ی لات هد 2 رو او هارد ی زا ار  تسرصح

 : را رشوه تا قم نا رو

 ارج عراففتس/ هد رب ترطح ون و ور هزری ار تو له دژ اد بک

 ۱ هوازماشوووم را بضا تیم زا ابضیلن نیب نیما

 5 خلق یه تست دا اید, چسف د ناف تب اب نایلسرع
 رم مو اما و منو ور تاب تاد رها بید دن اش قیام اذتکس

 ۷ اب ابد کارم هدازاخ هد کر ترک یر

 کر ار حک هاشور تنش (؟ت سود رملرو تسود تاقوارس ناو 4

 تا تااسر لی دا داود مه زور هز ور رقم پاس ی

 (تربد انس شو طح زا درب دنا ترضنو مستر

 ۱ 7 . وربراپیمسساا نر

 ۱ : ۱ بان هشس خراب باک عرش هتسنارگ

 وا تمرکز ی مهد ها تشطاعر و

 0 درو فلت ترس اره و ۱ ی فرار لاری و ورش

 دز قاری و تعلیم ا اب ضرر جا نازل سرم و یو رم زاف ارس

 ۲ ) تششوو ار /وو را ترش نا بچجرب 1 ناغ حیاصپسکر

 ۱ تش ام مشی رشت اذ وا!تساو ورق هو رک یفورش جرالصوا نفر

 مد قاخلدا ید تعبسا یرفاس عطر لو وم زار پمیصاشم

 ی

 ی سس لا

 افت ایا

#««  ۲ 



۱ ۹۱ 
 تسو وا,مسو لمت یتیم 3 تمنط تر تر ت ۱

 درو رو ور

 ۱ و (مرو او تر را توچ
 تیپ ناجی اب ۳  عرلسطلایفاو تملود رشت زا گام بتا

 شارجتودز دار از کت تسدانضلوا تر رطاس# دود ناشی سر دا
 نان ده 9 بر ناجا )ست اس ابجو دم گر مدال ارج

 ویتسلو رو ماطمزر شف نشو عرولط بج رم( 7 ما اسم دتفل فور دساس

 راد رلطو وصل و ناو لایق ةرید/ ستار عروطسینرنح اب که طب

 ةولش اراورکر :ر نشین نکورد تره نا نایت ا قرطسش مگا 1
 :ثیانترایکوجر ماتم مد خر اف گرام قسم تم

 یدا لاک مش را موم |لهارورغ تمسجرو ریس ا بد لاو رد رک

 بد پساطعم ن |س۳ساتک بسا روش بکار ام نا پاتکو من ارم اطم
 عل ارم و ارت لربم گام زن ع تناقروا همشسنآبرتو دیصرد ور اف تم
 و ری کت فر نقل اب نو ورم يتورضلو رف زا یه داماد رب زن ی ترم لش

 دن یی چدنی ساق ی هجا

 کاتر 2 درک شنای ورمزو « ترق اد سالاد یدتمطکهنس ادی رییس

 لرسرو و و راو تاعا الت یام ه رو رو شفا اش یر و مت ترا رسوب

 ین ۴ و جایی تار دی دب هم هو رسار کا ترشح یر اب بسی

 رزق چسب تو ؛ 7 ؛ آر کس کج متد ۵ مد گل مو | اد قنارفما اب



۳۹۰ 
 لو ورگر زمرد ۱ خراغا و شدم ف چ نا نر انضتقا تسحص 2
 رو ار گر لات قلا چرا قم دز چاپ کس

 بار لو مچ چ او راط ار اد و دب ریس تمسا هوا ریرص تساالا راد رگی روا
 ررازماشر | ! بشار امد ی دا لار تم کر رد و وب ی ام ررما رارب
 نلم» را رب شیر خرد بم تضاد ما رب و تفر بید کرد
 بیژ راز دما پ پاک 1 وونح یا دیناسر لا ترنضضرب
 او پرو ذض بد تب تر 2 :اطمیبف چوب دن تافل

 تشک اتش سو اابب هد هصاخ ار رولت نو تسشاد سیم رپ ور
 نگو تیتر کییزاد رب هری سد 2م نا حرات | پییاص هارد یدری اه

 ترور طابرید رز و داد هرس اد صتا پف پچ
 9 تشدید هو روا [ابضم» کا لاد نافلد 1

 رد ووم و ابا وا اب تو و اعم مس دولت و بیم سا اب شرح ظن

 زارع ۸ تعفرا هد رب رد "و وگشساراد مونا در و ریضت بار و

 هزار ار رم و مب نو و ۷279 2 نام تبار نام شر اجر لظ

 را شد ا وامو راد لسوش رد نیت شرط عیروحر و شن رج

 او اشسزا لو يوضنمجنکب ید بر ای هوزم اش ۲# تاج

 هدشیوصم مست متفر عرايزع گوش نامی کم تبسم رسا و رگ
 ها لا یر مات رم رز تم ات تر ایم
 اجر نامش سد

 ۱ ۱ ز مازو و شم و ق ۱ ۱

 ۱ ریبن شم وقتا مر 3 2 رزش اطو و

 من . و يا | مچ زخم زر مک دا رم نذ ن

 ۱ نم اب تتررطح کا هیچی رب او و تنم تضزورف لاو ۱
 کی 7 تیر عح یر ام یو رم * یلاسرو و ربد رگ تم ساز ب یو 13

 نیت تری اب باب یاس تستر لا سی مود و



۳۹ 
 تب اف روس مات اه م ارد که راد هو ب اشرا رنشخارا لرضو ل

 محاس هاب 7 ننارد اب شروشس اس امد ریمصرد و ارگ ق تار هسکم جنوب دن رگ و زب

 ٌتج درب ۳ | ترش اسیر نرو مات ساسی ارد آرا گن 1

 .پايسراسو اف پواد در دا ی اهسلاو ارد یک تو | رب لرد مار ان سارا

 میل خس کلمه تب مر اچ تعلف بم راس اساس و بو اچ ۱

 رژایمصرعرد لزاثم عن د لعام هطسب زش نایت رش نریقت عرش واز
 هدر بیر افت باکس راثگم سرا ترط تا بس طرق ه زیسز

 لر ال ایداجگ تیلور اکو ام و زن لو تمشر هماد شم

 . ورا پا ران کبک اد مد خر گه ژاوی اکسل لرزش لر ۵ ی

 شاعر ات فرش امور لارعو مر توتصرر رسوب یتسافع

 5و راکذا تسفو لاو مت | ول راک كم هک عرف تشک رب راقداک

 ورم ام تشفرا هگسا ا هبسو و اب زقلور هرس ان تقم ارووخ هو او تیسوژر

 رم د+تش تسرازلو اب ازغو باور و تاچ اتراکو وو را له دم گم

 0 اب است تورشنرور نرم و سم تیالد و تراک گاو ر هری در تنم

 نا رم ارگ زا یو وزن عمرط اف لپ عز ارام تور مار هر
 تن زارپ سر لطو نآریکارد هوشساراز هد ارباشد | دز به دش گور روم

 داد تسو ایمن د رقم ارگ ام دنچ سون اداو ور تیوقخرب حطق شو

 همنز ار لس توپ رج امید انس ترا و رگ سالم ا تام

 اد درب ناکس لا تام ترش تشع تک يزب» ناطاواو سام
 ۱ ۳1 ار ژا مچ | رشتسلارپم تر طلا رک هر از باطخح ابا دز

 9عدد و تیم ناراب داف پتو لاو اژ 2 ازخو ناکسرتد تدبرماو نا یز

 هری سس رو ماوهطیضو و و ریس عراق تک لو والت صخر و رلب بوت یلارتس

 اف پزترعو او و سارا ور را کار نافغرساقو و و رگرلو ۱ اردو مگرو ماه 0

 لک هدام ار ارس هو کج قررف ناو ارشد درب ترشح لک روس ۱

 تری و دو رب را سطر یحرج ارام هل مش رنو کر تم مو شفق



۱ 
 و

 ۳۵ مر
۶ ۸۸ 7 

 1 و ۳1 تار ایم نزن / و ۳9 ورگ شر گسارما بل چ یالف ساب

 ۱ ما مت مان تقویم درب ری و گهر ار هدر اطواب تشاب وار لات الا

 9 راسخا لرصو هار یریاصماثب دنفرگو رن رام و راد شفرو ثرلرو و ۹

 1 13 ار بس لکر طرطخرمو رکی سل و وخ مورهو و ران و زر تمراطف زن را

 ۱ ۸ تشارب نر یفرد ار سو شعل و تنم جر اشمو باس ذا ممد دما

 ۱ : تک تم دم تاک راصمود 1 جو ناراو ریوصو هد شب و / تبررصسو

 ترلان ی بد تر نو تاچ تهران
 ورود رس دار و ریوص رم و ناثکرس و دانکو مس د نامشسد بلا

 مهد تاشو ری راذگل ا بلبل اد تایم و دنتشکو دانم
 ششم کد او هرم ۶۱ ملا تم لا محو منت ردرت

 هدازماظر امشب سرخ سد دا گر فسو یررف هر پاربا ناژاسو نارب ات
 زبلخو گسوا تستر بشر تیمار تار گر ور خ بیا شد مر

 میعتشو ورک اخر دوغ ه اس شب وام زج یربلا تور هد تم دما

 توت یر

7 

 دن بیس ای بش رک ام ناف رها سپ یورو اس رف دن ترس
 الو بیحاص ارس یاخداب لررم»ودزکت شااو ایا عراوفامدرم میئورپ

 ریه ودص خو م ورب حنا ش زار کارو خ راس اید لر یب» مش تورو رب

 و وراوو رخ زد تن گرد ۶یاشد رس لا یدش یتسسوو تشکورف تنس

 سشپ نره لاک را هواداری راد گز ارو کیو درم لاوما

 از وژناشو ابی سانبرذ هنر شیپ انا و دیش لا ذیق سید تفرگ
 تنابعقر تسادی# و رس بسر ست« صدر د اب و درس تیساب یورو قکس رم رقم

 تو یاب ادا رد آم کی هام تر لا سروش بیا نر ساری
 طراوت ايطو عام و اتشسن ربع رد ازت اف الا لود بلا هوم

 بلوری تر ربات رم تی د شماراو ییوکسم گر

 وار هک نخ تسوتشپ سس اد دن شیر تا ساید
 الگو د گر رنو کی اتم تررذص نا گنج پ الف م ام مش یفرسیم

 و زی 4



 ۱ ی ی ْ
 متر با اراک مو نااربم رس مد ناراو وض مای اعاطم
 .بااسو ن ار تبیرطم و تم ری ق تر یدایآو تل نرو 7 7

 تنرز نفر _داتباباجم تلتطلطوما سا تارچرت سایبو تل انس
 تر تحمل تای ماظتا مس ذاهاطقا سا لوس داور سانگ اپد

 ریتم زر نو کار سیا چو یر رپ دتسبیگرذ یرتسکت ادب ید اعم
 هر سرب نانچشوش ات قجد يريگ کلی عیار ترقو لقام
 ناتو اژ نرو رگ نراخکرسر ایقلاو تستعافار نو سلب گیو وا تلاوم
 ناژبنرآر را نفریلق فن ناتو تشر نایارو سا اد ید نازر

 مترو نارژ ترين او سم 2 _ ناب ا تیسلو رب یب هب دو لار ررضز ناغ

 ثیراو ری و تورم روش تنررپ شید ریسک تسالو نا لاو ینتفر
 رو تک ین تشریح نا تساعرتف و ترا او نرمتتم نادر موبومهچ

 ش لو اش زور و یلف هیات گرم »زار لی وزعکپهو ده

 ار ملات در را )طعم بلوک یورو

 دثل سس ارثو تبزطف او کسسارزو حزالبص تزطعننآن ادرظاوز زور ام

 ور ارار و سو ۲ ۳ ار ندقمرطا نت شلاو نر فی با تتت#

 ۱ ۱ زو "وز و شردرط اند باتو هی ید رس !بلطروصح» ار فر ذب ملت

 2 عنتاوصلر ما طشو ضقر تعاب» فو نلد هر و لخو 1 ابهر تفاظررما

 هد اش ار داگشتتمالو مرد و ری جرات هد و رو ری را

 دو فدک لک اروم
 تن یااروطا لو ریظمو هد لطاشو عیار رومی تتس رک کیلو

 دل کسری زر سم دم منو روی لنز قلاده
 هطام ترعح نا و (؟ن ایا تنالر ارد اد سوار ی لانسباطعی رج

 شر و تمشگت خیز قو لازظخا رم زا سزقا جیاطوو او یورایج

 سرو تنش هد اصن اما يیشلوا رحم اب ترم و د اچ دارد ور

 هو وی بد نیمل شتر ناف لنُم صفر ماتم کد معنا تنی زپ لارقع» تعنض رب



۳۸۹ 
 ۳ ۲ ما می ی #۴ ۳ ۵

 ۶ دل ۳۳ سس اصکممدا

 ی ۷ شا هاش : تاتو مدآ ما ورول

 ۳۹ نود تل بسدو و تا اش سولع 8

 ترش سیل اضض عرار از ک ته بس را

 وتو ریس ۱-6 اب ار ۵ لو سا تحارارو الا و ع یبحر

 یوم دن دف گرو بیا 1 یر ی مریم ابد دانا یا

 وسلک تاوواو رز ارس مو خاور را خر اطد سل

 شدم سس ها زآپ نارازف اشوان و روآر عام یداکم یار شیب اس

 دم زب نآتساط ساب تایید گم یفستربچزا اه ید و تمشنگ

 وام تنم تشتچیر عرولط نرشس کرد مت

 ظ ارور 1 و ملا ار یاس تا ارث | او درگ شا

 .. ۰ وه اتم حاج باتو بش تملک تشاوتس

 اول فقر ۵ دب نوک وات روم لو و شات

 . هدوتک و :مووتن مک دلم

 ژواروف ارس میصص نیم 7 مشکل ام غم بلا

 یی های !ز متفر عیچسعطن ها متح ادا ۱

 هراظنر نم مر تضوزذ | هرات نو بیر ها پشم

 ۱ لاداتس میلک تمسو رد ۱ نرم# بو تارا

 منتسفرگر ز کا تم رصچ تا

 ۷تا از عمو. امت سوم دو
 سو اف ی ۲۵ دیس امسکو ر ومال زا ناخ.تعص 1 فا عموم

 ایلع تسصطاع بانص لوس 2 الا و تصطا و ک تص لا د زرد ق ق  تروایب

 بیر رو اتو

 ی ریتساا گرم بستر ام اوج زیپ ن | وص و مت » م مبل و رییس

 ۱ + ناهچ هات اش رساپ ناجهاگ



 زی
 و دثرشو آمپر جونم موم ژ تضمتتارگذ او تشل رم شرب عاز

 تی گرو ب صاق تمحلش تشایر دنرمژ ام اد اهل هارو
 لاو ومف تی انعلط سد بساو مصاش لضو رو مرمر فست میوه د دار ی

 نانو بیر یرومنانتفن» ام قم يچارز ندید بنر تشسد لای شراب
 تسانلارد ۰ سرما گو و سلف جارو دار سچسچ ارو مسی ا

 لو ورک او رد لو الا یو اجر شفسکت سبد نشو را تو اس
 ارت لابثا ناف لخ سر واتس ان نزوبیس تن ارد دنو زمف لات
 یا ت طلب کر کن اتم شاخ و اگر د نارازگر اب تن اب بیذو تشیز

 تاشو تساورف 2 ارم سو ر 17 ای ذروف و و یزیمآ بر رک رک

 هفرذو یو رد فکس انار آجر شش بشر
 باس دور تسمه ابو نر سایز رخت اسنرزمد قم
 گرابکابمو تین کس مت یاد گام طاها و حرف و ارم طاقفو بر
 ناینس رگ ی داش تی س و سلض و رو ۶ن اشاد یادش ترس
 هام از و هنر یشسکب یر دف اسا یر جیریشس نسخ ازت دیس و
 تشلر اکشار اگ زود ابی (اهدربد رد ارابلد لژ خو لر ساز وا

 ترس زا عابر تسسارذو تکپ مپ تاج هسی ورم ایم یژو رژ ناو
 0 نایت مس لاتین اما و و موآ تم ترشعنااسوژاسریگر یر

 و جست اردن ناز دن اس اهم تماطنر راک تم فتا
 با نیش کز لاد سرم 2 لر را لاو هسااصف

 ۱ رنک شر

 رمظسا نارماکو د اش و مررخ تاصمهات داد هاشد | 0

 رش نام دا ناجا... ماعنالتع برم
 طه رم تا تز یشه ربع

 هربآن ابا نچشجسر ناسجهاشیر چه اشواب و

 هدآ نایلضح تا ثیراو تل نم رج شحسیع ی "لاس



 ۳۸م
 تیروص مرمر ربو ریسکس ده «ترسز لب ذو زدچ ژارگو عام تایم لوتب

 را ارش ریضتلا هساس بز یک 9 اب ( » ق «نرچ ناع كتاب ووثب شرازگثاو

 ناتو رس حیمز ورم عرول ارت لو لورم : تففوپم ؟ تیر نزار تو

 #  مرفرپ قاز نیا ثسودم ین ارذگی سورر ناغ تمضکيرضگ ورگ

 خر اوزهن(دوط» ديط کاخا رب نآ سافت قد نهم آنا

 و تب شجزور قزاازعلود و و نزاط تیایخ سا بصحوبو ریو نایب نامپ

 ناف تفصآ ۱ بینایی ناز بت دم درشت لا ع س

 رسان ابن مو راستای 4 ارج و رول یسانب نرینسکرپ

 عرض راو توص یدرل نا انا یاشیاو نارورزینء یعرشکرو ص

 دیبل سان سزقا تمانعررق تشکل راد ادا سوم ورا تایاتع
 یاری مگر ختم در نا تسالو همتح اسرو تا ات نگو سو
 سم دوتا ناف شا جم هریآر بل نا می هب هداد 7 اثار
 4 نام » ناداز تس# ( اکسیر رو رگ لو م نف

 زر ترا ارور" هو 3 تطفاوم مور جام کی راد / ی

 . هرس یورو پیج ار ۳ ار لش نت

 پسرا یو رگ رالام تایر »ار لس دن شورت را تیم ۳
 ناتو ویو ؟ تیتر تفسازگ نا امت هءاصاق

 همصس ترم هم تسم زا تر ذح نا نرمآ تفورو اشاره ریاو من وصص

 رب تاک هر شم نچ ته قطعا ایبس )ماش زر رب تش ارخاک
 طب اف تمیس عود 2 قم و لک زاتم ترطح ایلع

 باد زر روا هدر تاعمناف میس تزییع الت اب

 و ارضا و زور رقم روم تساوی ل_ابپ باطن

 ۱ تا ی

 می ی هاو میوص و راوس ران وو و تا یاسر اچ پصتم نافزت بس زر

 کانن ناف تی لس پسر منو و هخشما ی زامتسارس



0 

 نا با !دواردو اش نت ار ست بل رو 7

 ی هجرت يه ی ی

 جت جور ی او خیاط ور برش تشوب

 ها ۱۳/۲ رک ت

 تشقلاجار زب شتر 2 ییاقا . شمررپ یاب ۳

 تب ناخشو ما لب ی زکات
  تفناحد نو وا" پاور بپ مه نان

 تف عام کا و شر ناچ و اب ک

 تفر ناز ارگ اچ اتنگورغ نشت رگ مر
 روس 0 ۱

 دل

 نیت مر (نامم جناب وا

 م از نر زی فزخ زن 1
 را مسن ارم یرچ سه يا رب 0 دش

 1 هبطخو مکس ترشطنایع و تسور ده

 ِو بت سیر باسن رخ تتق و نارد مث مو تین ی

 ن ؟تسار عطر ۷ قم و و

 بینش بنر هر تفت نام

 وفا لر و گرما هاش او رگ سئور عبد شب تو کت

رنو و تم چ ید زی ید رو هر رد کار ید هما یاب نان تمص(
 

 رج رگ لطف فرح مو رگش او ر تم تر نا سطر ّ مرل یود

 لی مش یسانبورپور او و ابد اما ساب ارورخ یر ۱ هو شیلا و |

 حس بد مان تی مع ات ار حر قیر عذا دو ر تب صوعرو



۳/۲ 
 بیل ماطنشاو بوت اش ن گه دش ناتسس ۵ ناغرع

 تتلو راز ۳7 3 م ات اب ته شم و اف

 هو خرس هل | روا روز شو لو وو روا ما یو رکن اس

 ناشر زوم جو تا ماقت_نزاف تم زوج ربطی را ابا

 ون  در نشنرز کن 1 | مدرتررضت (زییسرگاز شیک از یراطلسپ ایم
 ۱ اراک وولر و السد یر رشد ماش ميز رم ال اف و اماو شکر ورو

 تشخرو 7 تام اغ راک خرس شتر متد طلسم مد مو او

 31 7 و رو روا رپ مصربنر ر تسسارآت فون نر و ناطلس ریس

 ووخ عساب 2۸ د معلق و و را ور ورد ه هثگ ِس ارور 7

 ۱ ار ناخ تفص فک لر شنا ۶ تم ُ

 ۳ 2 هد تفا و کز ی |یلترو

 شیت ت اتتسصو هد رم لرطفا هد رد 0 زر او و زا تسشارب مر
 بم |تقر "7 ورد ی و ی ام شکر او اطلس

 داد ربا رم 4 و لیست 22 ظر لنژوروو ریلر رنو رک

 شنا سیب ۲ 3ه ی تب تفر ك تشار ریس تم تر ال لاو عج

 ی نو تر

 1 در 7

 ی نلآ ید رس همسر ا

 ریتم دنا لاثاو موز اطیرپ گشت و نرو زر رج زار
 امد غم رب نا ص۲ تب تلطلس تشطاسيضخا نان نرپ دف
 ور تا اط دز اف برا نه ابد ات اورطاخ لس تسمه طلتامار

 نم 3۱ در لاو هداخ و اب لامروگصبجو# مر خچباذب
 دم وب بس توش تسدار درب هو رد اه ات

 ن اعم یاتزاوو رم مگ برو اسروم ما ار بیفتد گیرم و

 نوت بر رد رب ترذج نآل شر ترس او درطاع ترذظلم
 هر وز یر

۱ 0 



 ۳4۱ ی

 رطافو دی اکبر اس ۱۳۱ اطمو رد تفت

 بت ارم روآکت مدرن او نا تسلو رم و و رگر اکشن ۶ تشالبرف سقم

 و اف ۶ يرسکاس ناو رپ ورم رو بتسصکا هند شتر اب ترا

 تفاوت اکازاو مترو هر رک یا تسسافس بوق مشت ۳7

 اس مه رپ کد ی انا و دور اقا لو

 2 غلورب رام تشکر و د اب رگ اب بل کیت لا ۷

 نخ کر بیش اخبار د گن کم لامپ

 2 اطدتکر فرش تی و تنش هد تام تو ربا اب خب

 طب اید حد راس سست د او سولح رو و تسلاسیباما ناب ۱

 اه دشت ۳ نا لب

 7 اخ لد ور و کین ناتو منم تست رذعح نر صاش تابع
 را وب رد ۳4 ناف ورم زا ناب نابیرگو ریفسرپ شا ابزار

 ی نا

4 

 ورم بدر با 1 ۵ س ادب

 2 نت دبنسکر ی ال رس امد

 ایلریراخ جام... اتیفرد یر ایی
 7 اب مد لو

 ام تار ا تیاپج ی زا تیبا. 2 ۹ ۱

 ریشساد ور تم ۸م ۱ مشترک ق ةتسر ب ۱

 لا لاچ هان نا شم گوزل زلم او

 هم لاطو رثب اتش لو رم نار ار
۷٩ 

 ُ هر و اتش یلطو فو نام ناف سر تا رزق تر یزجرو

سص رو تای ارور ا جا 7 1 نو تفت ور رو نیر
 صف پس رب ت

 ناو ام ار ین اپ تام کو داوود لار ث رج ررمار و مذک



 ان ان ۱ 1 ۱

 ۳ ۳ ام ایم و ترسم نيرو يرص» نا تبار لاب لا
 توام تماب »مس پا | يا اراورو لع ام بم لژاثم قریب
 تار لایج باشم هو رو ام )۹ بازه دور تستر ۱

 دم لاو سرلب دمو تسناس ناناخاطو رب درو تسم یا دف راثار
 تی عطش انا اف تیام د تب 7
 بلطب ی امروتنن بچرء یمشاو لاس دا ناب شر رززباش تک س)لفرو
 دم رفتم ی رج لایت خان تشکر اصدا
 نر تچتشا | ابو بسجوم نا ید ٍگت عطار ازاد سم
 ۳ یدادروصو یرالاسپپسباطک یدرل اچ رس سقم ره
 1 ۷4 راه راک ابج» طه دززب اف ابوا سو هو تف بینا رم

 هط مه اما نایبف

 نه

 زوم ۳7 ل ۳ 2 امر ۲ ط رو ید ی مش ره یر

 درب نم او ور شتف از رب تصجام تاب ناتسمل اد ام دم اید
 تب هرکترد و رتط تسسا یررگن ین نارد دخت اد ماش اشش
 هک اب مچ | عرب ایه نرچ و وب ررقم فا پسی یذ انا نود

 رپ الارثا هو زک بت سار نو رثب تب تر نا دام ترظررظنو دن سا ۱
 و » ات ينمزب نرات ز نیو مش ار هرکه تا پس وم اب قو متر ک
 بیمار وی زرم نا سد ای 2 لس تف» رد دشمن بم هساخات
 ترس( رو 1 اپ مین ور عن و تقلب ادم

 سما ترشدروتس جارو نییصرر#ن اس نور نناکمن زا اروما وا قک 9
 ارم ایست عمو اب نام ابو ی ار فو نرو رب تررمور

 منیامعاو تسل و رخ شورت د اقا عرعدرب نر نلحس اعتدا لاسآ



۳4۹ 
 نام گر رد "سر مر دف اتش شبقاّستسا ةتفر تپل
 و سرو امد هنر جا سا یتضسزلم هرز را ار ۳

 صدور وول و مشلاعد 1 زر 1 ءزحرم لا اومو ماش قر زر

 دضالاز تمالب ل اما تو ناسا لقب یر ۳ ۳
 "ِ مد ما مق ناغتصصا واتس زا یروصزو ص

 2 دسوا لاصیتصکو ولت نرو سم

 اما هدر ارج ار لار هوا ربا نو ناف تا ثبات تاپ ۱

 6۳ تبغا مد صف ر ناف مصر هر یر مکس شو دلاور بحرلو 7

 هنر سس تسشور اردک و ارع نر هر ان ناف تص یی

 رو مپ درذمح 2 دو درکشص خار ناف تمص روم ده تسزمیطو

 ی 17 طب و نا تیابب شیب سس

 ری

 " رک مر و ِ زر

 هو 6 نچ هود تیم وارث

 زار صوخو رب زنم ۳ ر ۳ 4 لفاسب 017 تاب شور ۱

 ۳ نر لمسی زن تماف تب رگ

 ۱ ار ارج او اب معجاقن ناف تمضتعلف سافت

 7 س تشارتز طور لو و شود اور ت ارز و

 کر رو » تورظل مور خرک مت منش شا اچ اس مو ما وری ها ترش

 برگرد مرد ریتم نا تا فر راجع در ۱
 ۱ و ۱و هر ید اتو ررظن شو رو تاتسصم سوپ

 2 گام هتمسر زر و 7ام بناب 7 ۳ و ریو 2 جو

 رگ تیص فرد وا لات س رژ و جراکپ 1 تبشر 0 یراک



 تنی سرو شح شر شتر نور او دذف گل اف گرم ام

 نیا تاب 1 هد گر تنم ارد لعسزا و رش عرش ورک کت اقا

 کارو هارو ندیسرس تی لود تاب سی گر طاش چرت 4 داور

 نا دلررس !لیفرپ و رسپ بلافرباو نان تمص] [دتفر دحاق یورو سراب
 ار ناف تمص |عرابخ اصمزا هر و ولنریقرو و و رو 1م رند نسوز ااوو |

 کر لق بنز ( درک کر نت هرچی ره اسر نققور رد
 ۶ضنلمجاد نا جام قم لا ون لک لا
 لو من ردخری للد پسارمرف رازرپود مراد یزاتدت تم

 رک زر تشک ا شر | رم سیدعاا نان رج ار عج سو روم

 همتق یزد ارم شا تم

 ِ تای مابنام تاب تشرعر رب, .قضوح یاو متری و 7 1 ول توج

 نیر اور و مت ار انها مر یر

 خار ۰ کان وزب نا نا تاب طام تیاع رج و دیتا لیتو

 یو یر بلک »مر لمس ید در آن اف عیار کد

 | سژورژا و تا کد یفرد ده ورک لزع

 ف هسورونا لر طاخ تام مو رب تر نا روم بلا سره

 ضد تروطع» ال اجر م  جرم دودبدایتشا | دعوا اب لا

 دم هتدوعمشس ی دارن نا تس سیب تبسم ,/هیسچ اسم

 رعنا جتاغرلو نانژارنم اش یبصز تو سر ٍ خوب دم رک

 7 مسن ج صادر ناف تا بطاقل بابا زر نر هقعد
 باس کدارا ات شناو ات تدروآر رز مو مت ناچشمد او رترضع

 کر تا »لا / لو سس اتبر ل او و تومور ناب هشمب

 کادو اد هر تشک لوک فن اف تی ایست اچ او ها رب

 متر سازد زا اژا رود تشتآی م یب ام اف چارت ان

 نام گرو امار )9 سا هراو نان لب هتسسا زپ مدرک



0 ۳( ۱ 

 دوش ای زار رک 2 نم اتش

 تام ناب نائب 0 0 . ام لاکماز و رب نوری ۱

 ۳ اب تصرر اب نارجءفرتو رو ] تیز طت ناف یاب اب ترشح نا یگار

 رک ۱ | اطحو وبسيريزا نام تماس ورب فر ناغ تصرسب دم دقسکب

 ان جدا تا ار ترطح نر یصت نره

 تتلو ار تسرضح ممضم نداد هیاورط زین نا هو روت 4 7

 مح جرم » هارد هارد ُس اش لازم ترجنآب شوم نادر ر رو لس

 هتس ادا ترطص ی ر تینا ندیدم د ]6 تست اف تب

 اوز مش شهدا ناقص وز ! ناف برم ترص نا یر لا مچ ین

 تک ابم یرتشس تا تر تسین خر سنت نی فی

 کجرا 2 0 متبحازا اهر یا رو نا هتصصا گو و دود منو آتسژرا

 با ندروا تنی و مضرو منوزلوو و ق )رخ تیم اسکار ی لو ر

 ه قنشناار لاو او تر دز لار ناف تص# مپ بلاطرب ره رش

 ی

 اش
 هما تو ید و ای 0 ور جزو در تصر

 9 زر 7 زور را

 لس بد : رو ریو مو و 7 روح سایز دگر راپ یر این خرم امیرت»»

 س تل دتطمو رز ریو سلم صد می داچبچ

 رد تر یار و د دم 7 و تا ام نورخو ۱

 نی ننوچ درب » زا رو نیا نت تمضاموورف ار ۳

 اب تمسم حر وصال ناغ تسار یر )ارت کت لند

 مو وو و لزنم عطف رندر ر 1 ام ور سرور ورم ف بلاط رب( 1

 ٌلبم نراخ تسارم تبالص تچمد گپ رصخ ذتف مترو رب وا ارگ کس اب تاژرمق

 ۸ و ۱ یادت سرم یو هک

۱ 



۳ 
 ۱ هژاورو رپ و رخ و واز اور ربعتمسع یردپ بآ

 ار 2 لک داور و دو ثتف ننشسحرو رب تب ترجاررصود | تشک

 | تره نارن نا ضرب تقیظزد مصر تسم تفمنوس

 ۳ شر سر ورم شن ناغ تارنما ایشاهاکر نوا

 ی یتعالض ناف تمصا ت ترمز یدک تشید ضورعم» درگ ارق

 تساوی برتر اتخام ششمرضح ها سرو اروررخ 77 تنم

 صحن آر نادوچار نر دما تمسایسبسدفارونصرم ۳
 کیک ت ضخ دا سپر طی نی حفرز اخه | هد رب ازحتسو و شک

 مطشا تنم مش ره و و و و و بر وتس نقاط ار لو هبننوچزخ ترضضنآ

 روکش لار قو ضرب ار ص 7 از لپ زر کم و ۲ نشر

 تصرف ب ار وب ناو و تو رم فو وخ طب تر ز 2 سس یاب 2) لبصو تفو رک

 تار من اص شرب ناف ت تسارم تشنآار ار لود نو ریو نلورووا قز و /

 دشا باک ی تورو با ابی

 پا روا تضر 3 تر د روآ نو وخ اینا تسفرو یلارو

 و ار را ار شود نوچ رای ترس ما یر اوتش بیس رارس

 قو رس ته روآی شم دونم لب رخ تقی فر ما الاو هباتوور

 یراعلشیر ول رنو روس يلیفر تیرطح تحس[خرزاض ترصا روش

 باتو جارو و و لر شتس ارور تخت ارز کد اخطار رم #ِ

 رقمی بیم ٌم !یاٌسدا 1 یالگسشو قزاضارق خرم اش رتمرح

 نآرود بم! و رخ قرار 7 ناخن و رو آیت شاخ ثبارم رییترد تیزر ۲

 و دنا رفت یی تارفو یراکشرُب طب افتر تیمار او نتتسرشح

 جرم رگ سا و و رویش جاده راوی اهدا تتنسو

 اف تست | و میس نشکوو [ تست رطح نآ پس ازاز زا و
 رفدمد کی فا | رکن آر بلا نید مشتی ار و زا عکاس رو زا
 رفع و رد لنز رب هفت ةَحبلفد,
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 دوژزالاو و گر ریرشس | شا لایص مدیا هر دآه سس

 رد هنگ ههحصض فر ون زا ناف فنر مس عا ناخن و میسر ۱

 ۳ هدش تنصح زر زی ناطلس هد زماشت را اع تمای رشاصتااد 2 سرو را

 نبش تسمه ست یر رد ابا کر
 سطح زر کت تس یتسیسا رد باب لنانم عیثمجم ناف تاب م 71
 شر بدم چایی شک بر ما درب ریو ول لاک شر تم

 راخوزجو رو ارگ ناش تعسص آر طاخب اب شتر ودب تراف تعصب کرد ۱

 مک اشچ وا رز ارت | وا اناعو لاد سرما ضرث تبسم دتخاس ترع هس

 سا 1و وب و و رگ هزماب یمنی ,ح اول و. راد رخ 2 ار و وخرتخد ع ناخ تیام /

 طلا یر تصر هو منت ب ناف تعصآس الا بجرب ۳

 هد اد وا شاخ تیام که شن و ربوومم شد ه و رک 7

 والا شعو مشفلد هود بی برق ام تن ی ذابد زا ناف یا تسا

 "گن و رکریفو رب ناف تاپ هد زرشک اب ملا نگر کرد جنس رد فک

 رازی هدش تقفاد ناف تمصاب وصسزا ناف تمام نو کت ید ۷ ( از قلم

 وورگ ان نام د ببب تیاطیم یاب ۵ ار که ارت تو ابراوس

 تر دا نرم آر یخ و درب ه دیس ور ه و زرابذ اب سرم قم رو
 وز تارا لکا نا اربدپ یراشد ب تایلاطم "مش عر یو ضرب یخ بسود

 ؟تصخ تمسارر مسن 7 ۳ طرز ر ارث کناف و ۳ شل ارور اعم و

 یر تلف تاشو ه ورک تسد اره ت بس هارو ژب یرق هر فما

 و لاقتا و لاحا و لافطاد لحن رخ فصل هد اره او (مزرب

 ارم شلار زمين بکس تشکل مزیت مش

 ندرت 1 بسآ سود يا ورم لیتو تشلارو دز ییاشدا 1 ثساک اراک

 راوسد) ماچ( اب مث 1۳17 ناف تاب رام شرور کت شتر

 ازم دو اب رخ ناتو کس ده دخول | تو ار

 کس نان تو ذا یبعاکد ها "۵ و و شنا ۲ار یر کت شر



۳ 
 نام امر ۶۱ تب مادر هد رزم بلد تی شش نوچ
 رولترووربه اشو ریو حر صخ  رکه سطل حفر تو بسراهر دوم هتتس7

 تور 1ز ام و شیر کی اد ۱م زا هسسدیچ و تار بل رو ,دنچ اک ک

 یرزرگم رافح تو تم تکریم اعلاو د اش یزقرط ام تشرم تب زا هتسس راک

 طور نرو نامند 1 ام سرچ انا عید تمساروو جرالصا

 رد و راو ما نگو م یرو ناب اغو دتفررونصرد ناغ تماس رپ تابه
 ی تتسار» گاز لیتو لاع ارنام تسبلو نامی اش تبروص
 یراق انا نارو کت عخضر یدایدجو | اهرم و وا و دشمن بش هاش

 سلم علت یبو رششزلو جرتم تسارگو را تسالو هاب 2۱ و وب ه دشت نلارحا

 ام مش الا ست ه اشک تناو انصمرنا تیر ساسزو لژاتم

 قف را و وزب ای اروو هو پول و مز رمر۶ لابثا لو شو وب

 یورو ام نو! ید نا 7

 رصم سل نر سند رسا

 نا نصیب در فر

 سر ؟رما هم نا داف ترک در هرم نت زا رز رو

 . ی دچ ص۵ ن اف تمام لقب پسر وب م صبا ده شصا هو ول ترب ژمواتعلورو و

 - ناصر تنارچر زا سال بج وب روبو رقسنایاش تار ورم و نایت كنار

 ۱ تا رام مرند نشر اتعو روم بجز

 یدرل نا یر و و و ژنو تفرطط اوز ورک ار مه ناو 9

 اگر نا تبار او رشصاهد ماش نر نافتیاس ساک م تنم 5

 زر زر شو هیاتب لاو و اگر بپ هر رجو وتف ی نصار
۷۹ 

 ترتیب نیز مرا انا که عم ا تن/ بدغاف تبار

 و ورم ناز داش و 79 9 تایم | سس کر و ه مث



 ص۳

 رامبللطا غ ناف تیام زر دهد نیش رخ نرمال دتخاس لر

 ناب اش شیلاورس رک از ات و اونوار یو تسایفر و دهسترد

 ناجرف طارف» وات نا اش اطو تیز هشت یر زا مس ٩ متش رم موپ

 تن یرو لوو او تعسع شم گسساضتقب نا اط تر شرم ادیعو
 ) سرد میز دایر وس سو ی مس هو ان بم لو ۱

 دروآدورف بسا امر مو رو و نا شف گچ ارس | ده

 ید دف نیکو م یاغدا س فا نیرچو مب مس بی بسا

 تلد نیچسا گیر ی لب اب ؛.خرالص راید ارد یلوو و و دارم اک ایا  ش

 وو ام امد معرق رف ن شکوزم اطلس, شساب و د رب لاو یوم هه لاس ا

 ۳ 4 ال س اتم ,یلفرد ناشر ۵ ره و رلاو ُ  تیسادم شکیلا 6 سس

 موبقاور لری زا مد او نگو سکانس نا راو و در شسپبح تم
 تسزالو و روآ 1نایمرو ۳ وا بتشرو بساط یح رز مد تم مرا ین یاد

 يه نر ارگان دم رب تی اب لا نرطدارسپد نذگ ازم

 : , روا ناز یو رند اس شاتر یلق و از ضد تست مییر

 جلاگ تیر رد ند دل ي شر ا !راگلت بضسم هیاص لب انرس | هیع "

 ناطاسم ار یاشار و ریسک اور ز زن اکبر قره کیا تتق

 ص عمر رد گم ذا ناب اش ن دیس نرچ ریست 7 تسزلم یر تو س

 منم یر سا ناغ تیاب ژنو اطلس زخم شر ِت

 هد اور هم زا ناغ ۳11 هو مات ال مس هرکه 7 تاب اش روش

 یراتر ارد هشسالج نایچ اش ز 2 | نان هال اد هدر ۳ ترلید

 مو رک ین لحمونصحرد ار ناب اد من دما بجرب رو تو

 تارا ما هر و لعارم علت اط تیام مد پهدزباخ

 دمجسسسما ۷ ما راد مد هم ۸ تفو : حرالص ناو ورد تدرب ییاتدا قرارفا تی

 1 و و نر اه بضح م 7م جت بو لا ابذاهد کا 5 ۳ 1 ارد

 ۲ حس سم کد رب ارور ار پس زر تو ارج اطلس عرب ناخاس



6۳ 
 رییسعو باردار دز 12 1 تشلر قم نان تابع رب ارام و

 یار نر مات یر اس از لیاقمر شی قنیارفاا نت تاپ

 زود ید نایپچ اش تسیم# لر رق ییخ 21 باس نیا تب ام سیو دارو ه و و

 جاری تفت فا ]هرم الضاایدرخ نوزیو رم بر

 ری ی با ناف تبابهکت شر اهوزهزم ام نایب اش بناب نانااخ ترش و

 2 شعب میسر ودر ررف شرب نزاغیارادا انا و راوی یژففر وفا ناو

 قو نا بدن ظفر مپ ام ب تشک گلد ابر تسانسا و

 رک وم تلاش و تنسوم قلا تمام نفس دصخر نام ادا

 بنگر ابو مس او دیبا زا ناراب تسشسسزو نایب اشّرورط بس

 هم و مصر لود جد ۶ تار گیو میوقا تف رطل نرم مچ دوو

 ۱ دمو قو شیر زن شک ورم ار 2۱ تیالد نا ۳7 تام ا بنسطف ترم

 دی تا هدر لر دا هوش بنز اطلس اتتسرف
 «طد ش تن .تارط رتنرظو مر گز توزهب ناجا نتف زر ریس

 گناهی داره دود مع تفرطل نسیی# رحم اب تی اب ناف تبابمو زیو مپ ناغلس

 تب ناب د مر شمش رم تدو رپ 0 ربا اب نا افو

 گیرد ثف رگ اوز رولف لو | یح قم تب اور لاو منو وار و

 و ناربد ناطم اعر راد یوص ناف 7 4 ه وومورص ی اب

 زور مو وب تا رپ 9

 مس اب الاوما دا سانج | ریو و لو رز کن اوسرقت سوز تک جد مو گ

 ۱ خو هاو رو حاج -ٍ اما هد امور نازی طبل

 ّ وا اچ لو و ورب میفرد ناف افپ نایاماد تم بزار ین ناباخ
 ۱ زمسم رود هو ون ترسم و | دات یداو موس وز رضا مقدم او گو س

 13 مر رز ی زر 1

 اشوان او 0 دا گنورم ترفو زالیش

 تناصرظر تایر ات رک اولا مش رو نلرپسک رپ رز رول هو رو



۳ 

 نر جاش درگ تا ۳۳ ِپ رم
 تاریکی رج تسابلاع تاباب تسصم جزا ز زا دا مس مو نمیسر

 یار[ جروفا سن ر زیاد را تسسم ار چا رو نا اس پاباود

 0 ی رضا اتش یتسپریدرخد دی روس "و رگرفمو رب و ریس رنشو برک

 افت از ,ایمو رپ جناب تشمتش ملت دن رب ید

 رد روآز رل باس فا و رج عمار اک برود اد او ادممو یررمو وز

 تیام ازا تشگراو مع دات آب لا هداژزم ضد کارا ید
 دا دو مشس اب هو وب ی رو بلد ه اگه ج هوا ماشو و

 ی دشم لات رب کرم تسمه رس درام

 ۱ مرکب میام تلود دارحا تقو د ی هم یطقل وصخ نا

 هسوص هو رذ و لایک جسد < ناو تو درگ و مو یر و روم تا گر ۱

 دنبس ناب لُداو ور رگ سوا لب نیعرطقن یا لاغر وب قسم اصس

 اس شم مورب

 فور تم: یر اقا بک

 لتاریت دن 2 نورنبد هد اتسا نا ی یافنا

 ۱ روو مس نخ پلان هو ادم بیر تب ارگجارو وی وا تستر روا

 !ضتریص رم ید تار شلاب بیر زن ترچ می یاد رادار

 ه/ی تبلت ا جا تشزگرر ما | مس ا ا) ۱1م و ميس کن قورت دف

 تو مت زیر ورپ,دژزم اخر ( ( هارو تسلود سس از هرهع زا روش ار لات

 ران لامنریب را هو لزماشد ( و تشک نگار + "ماند نرظبرت سر هو و

 ی ابو ما باورم جی رلاخ ازا رورطل ابد ی ي شدوت دن تا سا ( قبغ

 هد ارم اثو من مشسسما محو سم تب راد )نا دناقاف ترشح یو رگ

 ناعتیام او رب هم مس سس رقم وضحرو دشرر ی عمر ار مو هب ناطلس

 ماگوو ۳ و. ار و روم زا ی ابو مطب ۳ 7

 29به د ارم غ س [] و تو وند رمضن ناب ارم رم میتصما وووب راوس رم چک



۳ 

 لاسرا نا ویگن ترش ارنعرع هد ام اشد بهشتی د انهو تنور توس

 دانع جور کم اس سرا تسسز لم ارو خر اکرس نارید ناف لضلو تشار
 |۳۳ ور رگدانف نر گر نت یار ام اما من اتو شش
 لو ایراد ادشهبار نا تصارع اجر روآق نایرد مشس ور رب لرد ادا
 نت تبار ا روآج رب! ر رم ساک روا یر یاس :رطاع دن اس 7
 لب اک تسا صالطا هم بسم مرارساشو بود و تنر ازف نرام تصصا کار
 بار مس اتسو لاو را 1۵ هح مو رگر | | رز تو روش رضا بلط
 رگ تر ۳ تشآی رد اص ناف تا بلف
 تور مقر ارلا فست یفوضسم تب نریم تسرنصرد ناف تمسآ
 هرییس رو شکن رند و ید یا ناف تا 7 ار نامی اش
 ندرمآ ایی ار نا مصا ن اغ تمام مشت بج وب زاد ی الاد یون

 یاس بصیر ناف تمام پم ها نان اتحرفدا رج فردا مارع

 لار اش ارو/ مس اص ناف تورم دارم او ادو و تاذ
 دروصحد لییزاناغ تیام ۳ زا تر برو ورک و نا یاوتم راز

 راد رو اوری ب ساود نیر ناو ب لار ش لعددسصلس
 روضعرچ تموم زارخ نا راس نام اشهد رب شر شو ها رشد

 )و مور و رب تشصمررم ال زا دحسسالاو رب شل تا فرش
 و رشد اتو شف لر لس ؛لاچ ژن عن عاو ناشر دگر کی راس هشف
 یو سرمای نامش تع اطا زار کا کار و لاهام مس نان

 هزینه بجز ياد تمنضر نسشرگد ینعو زو دب تتسشامه
 8 یوشمشر رک

 تو ورا ی )و ۱ 4 از ناب

 اراضرگرب رو داخل د ار ایم جام هک ن دلت
 بشم لزباو م مشسز غ ا نایب اش نر اسم لس لاسر | ترنم
 ناف تام خر ارف بو عاری و ریتطرلت شاهضرلاو



۳۹۹ ۱ 

 3 موش ییچینرب مر ناس نسب تور ارث هر رب تردخ نم قق

 ضرم باد ۷۶ ۶ 9 تم اطتسرضع ناب شن انو

 و اشنا نامی تشنگی خراب« ناتو تب سر ی

 در امریکا سقم رم ل وز اسب یاد لاسرم رد کت تشلرب مار ترم
 تشورر ارد "و تر ب بع) تتبراعرضنکل زنم و و ورش یراشتسکهتنب تور اهمناتمز

 شی اسایو و ان شور ت.ثم ارد تربت

 ی خوار
 تشک صتاو نرود لاسد ترس ود ۱/ماشو لا م جا

 نسکربلبص دشت لاو گاز دم ترش و سو حرم رایچو ناو یراژب 1

 با اتم هدرباش حر دتعرو دو داد تلقنونص تط طخ

 هم پت ا ی اف ارم اوسم ششکب از یر م+ بص ترظک

 زر تر ووم ار تسالو خش تچیرا یاب توتاز یدآ ره نا

 زر بت فکت رم بساطخ رج شو ماوس نرو تاژ يه نت و

 بصررا ناز ناز ۵ ما نرمی شبا بش یر

 مسیصرل اب ار جووم ف تامل عرازن) و درک تییانعرار سرم تسلو تا ینژبیس

 دارشناطلسمر |! و ام اشک انملایح رو درب نا | سیب تاچ

 یداچامر ول وار ارتش |مشیش هم طعم 7: : ناب ترسامنورب هو رود

 ۵و ارصاشو گاز درب جرزلاوس نایپا ور زیاشو و ۱

 یرض ورم سس خر مدل لود تی اع هوم تسو و ام نگو 21

 اصف ار شم نا هد لساشد ب تشالص هرع ندیسر زا تا جان درک نا ورفر ارس

 ترشت امر تشک ما تی و وب مو که خر 2 ز ۴ 0

 لی هتتفک دارو کا 2 ۳ لرد هد باشوو رم تسانپ اتش تشز

 وان تا نر مش رج ید اد در یر ار



 موم
 .تسس تسراع لار یو نکس یزا شاورد و رثرسانکتسد نبشتسارا
 .الاوم م رستم تمورک کر نر رخ تم م دو را شو و نناطاس و درک
 ۸ تسسدو و اکحتسس قبتک و وب م رشت اب تراز یو کیف یک
 در زرد صت ته زد شف ز آذ اغآ ا کت سس جت اق تسرزف بسا
 نگر قشر بش رسد زا تر نا
 یمن, دلایج ید اگر اوسد و قرط تیوعحصو م) 7 رد را
 . ورقب 11 یزراوسم هوا ام روبکو رد ریدپب نشت تا ایم ماد غرور
 ..نآ تم ازن الو تد طکلو ی م اب سس زاهو راوس تسامرچ
 و نگو بلارب بام نا تست هردو جر ر لارارتو تن سال ذطط
 ۱ شوم » تبیین ترا افرا 7 یا و نام, زنا نام
 لوید رقیق ادم منت هر تشطرر شابرر شافسب
 .ریزیم تم خراب تم یتساد د و وس و یکی رد رو تمساا تم قشم
 و هوآالت زر اپ لر ی
 تسب تشا ن ابر اش

ِ 
 هج ترنم تست اخیر ترش:
 :) لو شل ینلتارم مث  یب هرشسج رس ژ 4 ترشح آقا
 ۵ و وه رپ هم ترس رالیمزف )تست گی تاطاتر مدرس ز لار
 . عرال ع نان لر رطخرد یلرروب نا زرو مش اهو تسانب
 ۰ کد ناتکی زا 0 اف رک دف یاد میخ مداد تل
 1# رم وو رک یساپ باتو اف بنر نچسصهرج سم شاه
 شف تشیب  دیسص سال نام تست راس خشم نوه ام
 تسا و ریس پسنیس داماد ارش عر اف رادع مد تیم زا ( داش | نرخ ءب و و روخ
 اجزا یاسر درسا بج هاچ راز شم نا يلاشی
 ۱ تمارص "۵۱ عروق ما ایچصس هما اف ید هسیو روا ر میارخ مس
 موزگز فارس اب |سساطم و یسچ ارم ره ایه او تشکر 2و دوم کا سگ



 3 م ۰ ۳۳

 ریل و ثتشکح ر و" عراق, ین اسکلت نا. نصر لس اطملاو

 ژرفو وروم تبسچ ای ! ی تسییه# شعب سرت عوزفم

 ی کیان

 یک دور یو تضمر ۷ ةشرظح

 لاعا دا و راس لضمو و تموم لع تم لورلاو تست شکم ازم

 نام ساسا لازم رحیمی ام تسر عود کر 17 ِ تام بارپ مس

 تیشرم اب نابچر بروس دن نیم لغو ثسراا بسا فرد لاو

 ورا زر تا هری روزا و اد نرچ رد حس مو تم ارز تشک

 _ محوص تمشلاو ناسا او منت نت اول رو تو قواق

 شان رس ۱ تذ او ماجخ بمان سوت لعاس لزنم اید 1

 ) هر ناسا د تنفرو ۹ ک تستر ۳ بر و

 (ابورخرو ار و دو ات ژایت تسور قو تساود ناب بس ترساار اد

 طب تولشتو گن کم لقز امش ۶ تضح ناجا ات یخ م اکرم دوش

 0 9 ک حس مس برضر دخت هو ناف

 هشت بمخاو ریلق شا 1 7 رلفو کر تراف هتماشریملو گنازع ۱ لاع

 4 ۳ تر ت رکل ااکرتچذه رو

 ام ادا و مخشسآو لات کشور نر یزارو زود روز وای دا

 تشرء و زود تمام نآد نو روت یبنشتی کر سان اتوو رمز ین

 او یه و ژو رد امتسن اکم ناو و وراو هدوشس(تالطر سن اک یک شو 17

 او تمساد رگ اک حر کرثواد نلاشن بدصنتن دوزم مس هوم اد

 نکن ّتفو شتر دارا نر تم سزف |رع بچ بو زور یر فست آن آت تسزارح شا

 رثنرما ناک ا شژرز 7 ریس بو دن رب رنک از یرعزر گو

 اب ه رگ نا هو ژن روشلير را سا تیسلعدز ار نواری و رگ عفو



 مد
 ی لکش ورد و معرد بایچ و رضا ث امتراو ببانطود و تپل رعد پاتطووو

 2 ورتتس یورو
 نوع دن اش جر ارم زوم

 ۳۹۳ اور هراتصسزاولرو ور وز اب یصاطزکم ساصح ناز

 ۳ ماود سمی دام تب ارمشنخخا نزلصحو از
 سر ها بس» رز رب ره هوم َقعا
 دیس روم تسادنیا او وریساسمور طی رس ماکو هه و اش لاقتا گلد
 02 ورک 2م زاد تفرش تسوم دن نداده جم ناتتشکدنس

 جنس نی درخ ۳ و | قطار شویم ترسم سم آر جد  اظیزرپ ناف
 نمایند نچ تبشا و هرصاج سام تخار رپ فلف نرم فر

 رام اب هد رب نایت له و یراو ملف ناسا تر ایر هل تشاس
 هر نرخ ونع اپ ید جار نمد زو رک اص2 ۱0
 ساک هند اسید نر | منو ع نا اور ناز میس دو تل

 رگ را رفا اما 2 هات ناظم اخر تر تشالغریجرد» تففر لیجا
 ۱ ما تییج ارج ارلرس رو تراس شو ور رو خراشلا تزوط 1(

 رهام دتخاسرر مس قد ذا قیام هورک تنم ایلطروموا هووم

 رلسرور ناف ید زا تست نرچ تیخاس گیت نر ظراکور
 یراونر تشساصح تروصرد ۷ رد نما اچ ,وبلفو نیصحرصتنراژ |و وبم تتالم

 اه نینزآ زا فرخ لانه مرز تر ورک شما غررم
 "7 رخ !ووش رشد نا یاب رج مولف قل اب ی تساروو ورم لوقس

 ریلق تسب راکز او ۲ ۳ مع ۸ رود ۳ ی لف نرا

 کی تاج نرچ هدر ه دیماشرج بل هبسبلعخ سال ها باب نان

 تیک تارا اب سای عق ون لب 6 سام یم او ریست ساب داد 7

 یوم اند واتس هتسجار (> ! ار سشوار ناب

 فرو اتو رکتسزاد هرمآر طاخ تست لوصح و لو رگ اب



۳۵( ۱ 
 تو شر نر شر ۳۹ روس 2 تخم روخراطلس وان
 ان اک ط جرنوسچارو تسسهپ ید دا تستر چ خو طرز نیرو

 دو و.تساب مصر لاو 9 بر ی

 و ۳

 ن] جرتوسج از نرشیرخر کرم شف ققن ا ور * نا وا نارگر مدیا ستم

 ۳7 تسکین ار جار ناتسکرد ْن نریم یقف

 تا 92 ابوا یرعو 4 ور وم مر رونصح ب نا ار بز لا و عین ی

 هبیرز اد و تارعد ید منادجو ترع 2 ه اش تسلور سا دار ۱

 تار ار ریتتو مه تش !بطز ار وومم منشور و 2و مه( 7 ورپ ۷

 ةورک عج هرم ششم یزد شی صدتضا» نزار یرنص))و که چار

 اکسس رو ترش ناو 2# سده ( ورپ 2 ور یزر از سر

 : رژ لک دان منه رد هل ام لاو و هراشماو تناتگد هو اکو یّدفنآ

 هدواب بات رسا, ری تجار ًر ]یر و رعد زا

 ل خربوسچ ! رز مد حروتفي ؟ رس دو وم معلفو رو زور مار تل صح

 گم نو ریش رازگم اوشو سو ۱ لاچ باتو ارور هنر اف

 الو رد ورب لا تا تشاد یرصدازچ بتبضس) رو ارور رو

 شود داماش تسیچ رخ ار رج یاطس یو گی نشر صت خار وشچاب

 ی دارم بتصس تشاز باطروتصخر و دلت دات قم

 در ت خیر روم باب هد دف از باظخو زاوس رنظاو سا

 تسا رب را ید زا شمع رام لا ناز اتسااتعو

 1 ۳و وش مت طب تنفشوآ / تا ما رپ ی ترش

 2  تسم 2 5 یتیم رگ کد تر (رح از ر

 یررسسو تم سو اروم و زوم او ی اوتسو مو فا کوی اتو
 هدر لوختس4 سانط وز ِن مر و او رو تفسو



 افزرم

 ما اید شر ارش ها هایت امار هد باش او رله ناتبا زا
 ید ثارمیدح ۳ دیس رازا شر لا

 رچ قد ون طخ نت تست ه رنو رها ریس کارو

 ۱ و نلاخفا خرد لوا ربا ةتفرطرد ۵ رورطم هد اسدی کار نایت

 اف غ اسزف بید 2 گو قد تیشاورث ةحاس تاب اه رد
 تگیتورگو اب رکرید قرم هزیکپ ای ذوب هوش نود در
 کر رو ره قریشی مد که لاشضاد باب لکه دن
 قرن لک ناتخردذ اسد و در مور نطفه وز
 رز و هلی سلم دزسذن کبک ورد (هاکرید دور اپن
 طفل رک رک لرد نرچ و جم یی هاو مد
 هیون مش پرشو ژ و رود مت ا م ارد ۲ طب راست و و تبروصو ررکم

 - صاقم طیف تینا پاس او رکن رهاس نااکرع راک د جن گی داپ نی دا
 و قاطلسوولن شو ا نکا و رک تم عباد رقل < يم هی مود
 قلم ازم این میدن بارد بس قرکمز و ۱ ابا یاد اهدا اید

 دمی از ناواض ترضحر اج تسارامسب بز نایمرد ده وا سر

 تازاربکس رم خوب ترضح نا کم نا اج حد ورشم ۳م و
 اس رله درد ریش اوز ول توینصتر ریتبارافنبسد هریدنپ
 9 ی دف هشرن ای سخن کم نکا رطاف

 و رز 7/۳

۱ 
 ۱ کت نگر رابرت غیا چنل اما
 رپ تزفزرپب روس رج اررلو لم جرج اسم دود هتک نشه ۷
 1۷ گر دتحاررتو رب ور تباتس ختم زر. و و و 22 انس ی یو + بصّب
 )سعد اتم تسطلاخ جیره خشم ورم اب هدآ ی زا هشتاد ی اسان ماد
 تصرج ازو تنش لص رع ایادآ هاگس او «یود اباو لاع تروص محو



۳ 
 | ناتترنرکه عس اتو یر رزق لط زا شیری نو شارد فر »فردا
 + شمش ار اما کس ارد رب یا و موم

 رزرو گز تنش انگور و ارش یمعس شم طرح یر رت گو ۱

 9 و تچا رب بنر لخاروتو موزیک ان نا هاب طف ام رخ ار اریر

 نود مرمر رعد دی ار بسا مچ زنا کد شنا تاپرد رنو یک
۳۲ ۱ 

 ۱ رو دار )روا تورو عرف ه کم ام هسس تستر +

 ]1 هتسسارنب سس نیک کد مایا

 هم طفر)لا 2 نفر ار نزار هاو وریتشو تک ریدر هدتفر

 تفا چ ناگدرد نشت رو مت هوررکمژ ارد نر ام مهم

 ۷ سال یو هزار

 درب نخ ورا ورل رم را هشح 70 نررسز شو یر گم

 نقاب تابش دیسم و لیشک رب گر 7 ات

 ی تو زر (یل وار و وررب :چ کرم

 ی 34 دونم و یر زا

 زد برف مال برد طب رد کام شتر 4

 بیام 133 اتش عن متد دو ادب هرس ایوب یوچ

 بلو افروز اوز نسوز ور ینشازس طب شراب منو رب تتسلرحرد

 طوبی ۶ نرالگ راد جد مته هو ً ساطس شهر دود ای ب

 وب نا حوت تعسمب س و زر ول او بآ

 : هر نان ابرو رج خو نشر رب وب نم
 تشگرو مو زور تب زنگ هراز هادو هدرق ی رشگد یو

 هد ال انار نو رگ تگ یدرمزد نی ۴ گو شا هوزروازپ نی

 ِ هد شک هود هو زو شدنی تم اند اس ۳ 1

 هرکی رپ هنر ششم 2



۳« 
 ۱ قایامج ام نچ نان امور (رگوو ,ش یر و بو ف پسآر د میس

 زیر رگ ۸  درج ی

 تو ؟ شست لجن بکر رلپ اچ ضت 2 و
 ۱ ِ»ِك ۴ تیم ایر تم فجر ورد مشرف ثترطو ووبر او و م

 ۱ ورد نلاغو طخرب تو رک تنم بفرطو آب |2۵ »ریش وکي زح خ خیس يرراج

 0 مر رشمر اور ید ناباپ اح و و تبع یو » رطر ۶ یتشآتم
 ۱ ی مر حررطش ۵ نشخا اما مع رد تشک 3 وو

 هم و # حریر اما تشلیضور و دشو روا تشپ نماد تشپ

 ۳ و مکرر تشپ سن زو زوم ی سو رز تشرا 07

 ب تشک طشرو و م

 ام شا درک

 9 شاه و که الا ( رشت + تسمه الا نرچ

 ۱ ح رز نر ی

 ی ۳ تشاورمسر لارج نانو روآ لاک اچ ۳و 2

 ۱ نرو شم هچناصر يا« هو نو ار زرب مس یا

 ۱ له عراوفا مه "زم مرچ نر نشت منشا زاد ۱ مس شا و

 ۳۳۳ - هرم

 ۳9 ابو ورامذ | ع ید ور سما ی هسسط اجنازبرگنو

 درمآ بدر واشر رابرت هشم رس دف دود

 بر نا و( ندا راد درد ادا مد دا ما تم منی
 ۳۹۳ ۱ هریک رویش

 م منا فرم گی ۳4

 برش کر ادر هوم

 ۱ رس ته | نام رکورد باشم چ دود یلاخنابت, ی 5
 لبنانی ین یرتشسد یو و و رب سم زا مه هرس رم | ات رم کر حس

 ف ۰



 ام ۱

 یی تسخ ان سیم هی ناف | ناشی ناز نوری دا ندرف تا
 راوی رگ تتیستتشرا ۵ ریش( ظ سواد ۵ و مپ لو هر

 نادر لنت ( نگر رک نو رخ ای مش
 مورد بورد رد ۳ تر قد تو اون رشت ورک
 هو رد قد اخر و تمیز ۷ لو اب او جک

 رعدورنو تصور ش تورو رک تاج ۸و ززه 9 جبر ۱

 َ ح ۱ بر نره تینساع قرهذرو تر آ

 تشک اسباب را ۱0000۳ ی نوح سل هرکی هنگ

 تشز ال ۳ بابت ]۹

 7 رب کس قران خار
 الو ا او لر اتش دانا تل صاقب هاو زتمناو) یقتوک

 ۱  تتسیلاخا [ تم سنوج میخ و و بت نتفگ رو ال نیش را

 ۱ 9 جاکسط مشسرگو ممخلغاو سند و تشر یخ نارد ی نازی د را

 ۶, ترسم راز ۳2 ة درو نرو مد یار رمان اگر طه ده هدنرچ

 ۱ کح ی ۳ تنور خرم شتر رج زا ) ول رزا ارباب خیره شن

 مر (و تو ون یرهرخ اگر پرس از رک
 ۱ منم ۳و زیور و زاد

 هوا ایا نر برو ب میت نو رد زمرد اراهاهد رو رج

 هاب ورز اب تتسو نالکو رس ایر بیم دا

 لب یرگود تو رز هات یا نو رب فنی ار نا بس
 نان رنو بیمار 2 شر وا رم سیو رم نر نور سر

 برن اسم یرپاقلاعس

 تار میمشس] گی هو هو رم ٍ رب تا بن برش کیو.

 هد یر بار ورم رب رب رگ ششم رو ید هرس

 مشخمر اید رو]مح ۳ باز را رد ولرم »کز روم ریو هیتنازون ار

 ناو کی رک تسلط م ی 7



2 
 میم ۱ له هل کیو مند و تا رم بسا ی

 امر شس ناو ر رنف رگ رخ ش شو وآب دف ور نزار ء

 زن جت زر بو تم سیو دات رو

 بم متن او اپ اف اهد تسوف و نرسلو )نوت اجی | هدیچنجخ رک عرش

 + تتشلو»۶ یا افرا ترا اید

 تم ار آسانی هنر درگ س

 هدیباو منی ادا هگبس و دوشم مهد دوره اهدنفر رز تتاضح تراس

 تست  تسصواس ضد نمد دو رپ نور نو

 جک ۱ هب ووشو له ض مارک

 تاراتم "و ورم او رد | 3 ۳

 تبار تم )یه تب
 اکیا ید س هد میس تچ دز نر لاو رک

 تای 2 درب تشک ناهیاش ار طب د ارگ ام و خ ردرعناآ

 نا مرد ادا مات هسانععا تام نانو رم نر
 اب و ی یرش تسساصعا هر | ناو هدپ دا شنذ لاعنار ور قز یر

 مار ۳و ترج رق شنئوس ساله ۱ نان ناز دح ف هو رجازج
 و تفت س اسب هرکر شست تنم طرق
 ۳ روا تاتو مد اد ورف نایرد» اه نسآسالا ناب درام
 ررب سن تر وز کس ات ماورمآد شف | رفغ نافشو ترش لات!
 تسضلر دا اسیر امسال او رد اف ته اب عرالطا در چو ی دروس هتتسهقخم تن

 سا اچ ح ۲ ایست سس دتخ امر سن مد ارورخ تکاب هجا خیر

 شود مرط کف د اصو مایا شل ان دگر ین
 : ات تشکیل اطن بستر م نرو ماه بو

 سو تسم ملا مس و رند رورچ عچریمتم ار هورور یک و

 ه اگر رنو روا رد هم روتر ناگز هل نا سورخو د



 س ست
 هبسر نادر رذدنچ 2 رج تشانورخ اب سرچ تیررع ته دو
 2 و ر دز هر بتا مرا ۵ اپ ناب زا ی | و هه بتن

 نازد کره هآس کب رو زور هوزارکم سر دتف لاو 2 شور ۱

 نام همکف اش یاتشسد نانیآ ین اسآز او تم رد نر

 ِ ی

 " تاشیاز او نررشکینناط اب ناپدید مداتسایرفن تنتیود 7.
 تم رس زو آب ف تف می رب یرگش صد ناف رمز :

 جت
 دف رنتفم مد رب نلعو رنو میسر ترسم بیوه

 تفت یر و نما بس ضرب 0 ها

 زود کمد امیر  ام مع_و و مو هرس [وولروز نناثنآ ره ار بسی میزد

 بم یو ری هاعار

 ۱27 ۳ و رو را اسصاع اکو راد نکا 12

 نم طب (لوارس روا ورم ندرت سس متفر مسموم رخ رو

 * تخاس ارم زا اب اب شم نخ عرف و ما

 2/ارد و رس بآ هتخامنا گید مد مک اصمر رمق تسشرگ سگ ئ

 گر و رم ۲ طور ورک تو نو و نم نت طا»

 + منراو مر سي

 هراوق ي نگرش دمو شو بعلت اش یرفورو فر

 دز اوف زا بر سد 7 ملت کم و نر 9و بیت را

 ی او تنگ دی سم يه که رو بسا زاد نت اف نر

 ووم ارس بار رخ ژل منحطساد بو رارف تزچو رب شهر ۳ رو تعاس

۷ 

 اش

 تررزعم مپ باور اور بس ربکرم نرو قو گپ ضمیر اوت زا و

 راهه فکر ی ناشفا گرم

 يا تتلو مدت نر یر 0



۳۵۸ 
 لس نآ 0 ان تساننا نس منبع 2 سوب تمسو لو رپ بت یچرص

 هنر واتف اسیر هد زد مش هزریلر قدم اخ سوب تو رک تسشه د
 اجر 22| راه ومروصلور امورح روش تضاد تیاارگو تکرار
 ترا( تار ایعروث و يا ام نا کت سوپ لقمه الارظتتشااد

 یعابمتس

 ۳ هر : ین ۲ ۵

 ان و روم رم , رگ وز راهور

 سشش 1

 ۱ ست هم ياد

۳ 

 پی تب تموآ تر د نا دتفرطرد ید گن اتخرد نرسد م غرور شاه دنج را

 چمن یکبسم رضوی اد یساناد دو ما و مس یا و

 دما مند تنم تم و دستاورد 2 دا تا نیرو و

 ۱۳۷ س جن # خراشسو مدشتسرتل و رخ مارا ,دقب تضردر

 + يرنچ هشتم مارو لار ربا هوبص و ونس رنو سا ناب داد

 دو بس حتی مت نخ نوش مو گن اتضو رب لا فدک

 نگرش مآ ترش ار ونعرد هد بارذر ید راد سانعا د ترول

 ,٩ نام هنچ ترم نا ما متس مایب تذلد م درو هسچ وب الاد

 , هم یرمهسناد [زفلو < كببویقمو ۳ شک نیا 7 7 ماطناخد

 :۱ مگ اس امار تو رب زا طبق و اف ناتتشد قنآ نایمرد نافرصمسج نیا د

 من مر و ر رو خر سم اه راز تر لاقب ناتو نا

 ذب جن ناب نایگ را طنز او ریتم شو نیز

 ۱ ۱ کدو فن و و ایسنا شن اردو



۳/0۵۰ 
 ل مگ ص ضرر را که و رد

 2 اف رد متخاو دا بنام زرد ضوع مد و مووم ثادح سو رو داخرو

 7 سا از ۳ لو هو ام ام اتک جد - 0 زد اخنارود یار

 هلو ميس موبر ها اع اشتر کرب هیت دشساظو د اع نارو و راز

 شا یدک 2 شم ازسُ تور اف ناروو دود یر مپسار» هت

 تم شنا کتب که ارد ۵و تسامدباف نآروو دشمپ ی دنا و دسازگ

 کس هم برش نا تست ناز ناف ترضحرزاو تیپ

 یا صلی ام فضل درشت داغ ناشر تفنگ

 ما هنر قم باک رقلعا مر تلاه تایید 21 ید مد هیننزا تن يا

 اوز یسو نت ا ی اندک شتر و لوطرد مع مد ه و ژاوو و

 ۱ رظ هنک هینپح نا هنکم ضرر طه مممنلاه مطهر
 مت نمچ  ع * نی دهد شعتتسک 3 نم ملک منش ۳# اه شب تکرار

 ۱ دوبار تاچ مان شتر نا کو 2 تو

 1 پیری تشنه درشا ور ار طنز او تا لاسزر شدقزوتهک نکن نآ

 نانو نر رز و

 شازند ین اذن ته استتم سرو وز تور ,[رریفنفر

 ۱ شر ندید وب ار ا زر داش و رطخرو تطح نا برق قند

 0 یر تنور 7 نگین اس 2۱ ابو ورم شی شا

 2۳ تئو قچم "صحت بم تسهتسور اجو رب خو دنا

 ما اب ]رد لو رو نماد اف را نی ادا طاغ

 تار شاد رب تساط اب تسسمو مو تا رو رپ انا نشسرم زیور نا

 لزلیاضتف برو ی نع رز تست و را ترم از چزت شا

 درو ی ضلکوو 1 اد قاق طب نرش] تمضت میر وای

 زوررکهتلمسمسلووف یار نزار تفضاو شرب فن یک س# هنر رخ

 طی تنگ کت وز ط عج ار رو نتشرگت سر زن نت بج تترظخ ۲



 ۱ مود
 ۱ و تخم یا بافت هد ارد معاطصرحشس نم تسلط ناگاعو بم ناب د

 و لاو زر نام ط امت مهره مو ترور مک" نا شو سم ار یلا

 روم لر یتسرو یو و نآن زینت سارخ هو یص درج و ( گاز یا نالاه تسرع

 ریز مس ور را بنلافیلامر کلا آخ رپ رب باز حب اپدیت
 بل يا ی _ت ۳ ۰ ۰ ۳۷۹ ۳ ۰ ۳3 ۳ ۰ مچ و

 :يیازژد بو رو متد 2 رول انصار نر تسم ثسرک بد و عرامساررجو ۲
 9. ز ۱ ۲ ه 1 2

 ۰ )"بی رمهطف تری طاا تسکرب

 اش هد فا ۱1 ۵ ۰ ِس ۲

 ۲ اس ت تو دم واوزم ون لوس رج لدیس(

 یی ۱ < ۳ ۰ ۰
 )هر سرت قلاارتر 1 تاب . رم خو مس هل روعو آراد لر الا ضرب ارد

 ساق طور عصزیشو نم تای رو هو رو ارب مجد و وری دا نرثلا ورپ
 ۱ 72 7م
 ۱ و وا هلثاو و مچ و ید ام مت > رم لوا ی ریز سرعت مش

 ۱ يا هاغراپود اين کت مرد و و زوآر ث دف و نایو و رس دا نی

 نا خ» تفرر لو ر اوشو وب مچ گ و ورگ یگ تساو ارم 5 2

 هر اب قو زاو شید ین راوره ش مال هوا ترور و شیادمآد سرف ارطس

 وارد ام سلع تساررجل تسشار ناتسپاا هجا و شو و ,

 وز نخ رو امر او یتدورضو زنم صفم ار تسشیفحوو وس /ر تنم تشک و

 ۱ تب لک یرت ما نافلالمطس و مد بس تمس/ تسروع_ که شما
 مر هتساخات كسب شک یطو زار تجو کا رگ وم فر ضرر ام و رگ

 وولتطرب گل رج تکاد و متسمنو رب تساشاترح ین نایک جا هو رب هوروآ

 ورم رو ترکرب ورش ی تسضجو ون هد ار ُج بضع زرطش تا نبرد

 چو وز لعار مشس کم شم و و رگ جشن اد یر ازگل اذن ذا

 ۱ نگری مر اب و شوری هو زن اب بی نت نیا دلو ریچ ی هدرار
 ۱ ال وب نهج یو رمآ و وج ربا مچ« فرم نزاژاد مت دیس اسیر ازا سل نارشد



۵۸ 

 :تسگشاسا لب قراج لو زا شم رخ کتک دی 3

 ..یاسواز نسب اد الخرد, دلو ی مشد تبسم یج امت اظهچس

 ۱ ارس تب نایمش لک بس لمپ بترسصاد هوموص ناب تب لس

 نو حر نیس منا و دیس پسرف لو سیف
 نخ اسبرشک نرایلات قلوبمپ امنایبرد ان عم "رک شد او مت :!ناینامچ تاپ

 ..ناریلو, لب بسا اد هد زا میس نایدد که | سیبااب تماشا

 بیت لر 2 هتس ارت ناسا دز ,تتسس|یبلنع دف کج

 میر 97 ۳و رج 1 ۰

 و ی نابچ سرش وز ز رخ ی

 .تسیس | تسایح مریم ورک را نااف تف ی 4
 تستر شل ممد نو هم 8 جور ی ندچم

 ٩ با هیضخم/مرش دریا شب... یخ نزک سام
 ۳ تم سایت بتسس یکی ونشد و جد هری چرخ ۰

 ۳ ایا برس تتسسم  یچیسکا ازاد م تبسم لند ای چرم

 9 نشنال هد ناسا هيچ اد
 ۱۱ نفوذ ای شبی لعشنر, لاو نناتمدر خرم وهم شن راهم

 روا نم 9 ندرازف اروو» قاب تسلم نمیماثادردد 2

 .هسزر بر هیاپرپرذا اما ررصو امید ذا نم تترطم نه اب 97

 ۰ هتک از ار یتمج فا غم هد مهر ار ناو هرچم نرخاب ناش
 ۹ همدم اث شور نما نیض» نو ترزو و و یادی و ژار مترو ترس رانا

 ۱ ی یی رز هد تر تم 2 یپهد

 ترش و



 نت اع هر اب ساب تاراع دنا یرضتخر ۵و رو باند رب روت رخ یر اعایتدنف

 ۱ ریخت شوم وا ری هورلو ریل یشکم شه ترقه گم اش ۱

 1 ۱ ۱ هیون لخ رینگ وارد تناوراوچ یانگ

 1 ۱ لرد اسد نر کت سال او ری مو اهر شاو

 9 ۱ توتج 2 و حفر وزا و دیجت تاک یی ارس تست اد اه

 لب ات دیاد راو رو لاو کس شباغلود لاس نیس و دید جر ء مس ودر مه هم

 . تووج ثت 9 از | خیتا ولاو خر نام
 ما یابی هر ی هل اتو ح ۳4۹

 جور و ز) و و هر )شاخ زور کا

 تا | ۳م 1 عترت 4 « ی سه یا

۳ 

 رافبود خواد . تو ی زیور رلاپت تسسابطلاف هد چرت

 ۹ ترس عام هی اد باید دنا

 تازدرو تست 0 ارز یاچ عرگر تشدیف تین 2

 ۳ منشا مت مش اکر !اع ابرو ان اتم بارد و مالارظآر نوه

 ترا تسنطنرب شومت نه تو نشت رد شاقخا رب ار نآت سلصاح
 زور طنز سکس ناو ۳ ۶ تا داقبج ساز تشک

 زر سی ۶و تف اور عرب یو قو لر لنوو یار ار اخ# اقرشم

 و تارا )زا لک یر هی شم هنگ یادی

 (عزاشمرتاف دفن شو نفر ین زر ین ره میر ورم

 انار غزرتزبل پسرطو لک نر طه 7

 زنی نگر تسمه تی اهارت شکر شم شرم

 شش ورزش ایم شی چرم ور و لیمو نان نکس دم
 ۸ 9بع مس ا رس زر کنار شرد+و و رسم تجار



۵۳ 
 |( ا ر هر خر راز و رله تریصنر ناز بسالرطبصاو زنب تیرگی ابا یشرخر 1

 تمام نان رنک سکه کر ک دما

 بالی دوزعر عرولطماهو زکو روم تراک ۱ ا7تفدایلز فر ن نوایس ( تدالد تشو نی ۷

 لات ادوخا ۱ ناگماتستساظنو ید با نا |( نازخا تالاصلاو طیب بش ۹

 جرداعمو تشطلس خر دام اقتراو لغو ان لوط ژا روم( بام ححشس ۱ ناقب

 ۱ (تسپچ ترش نتازگت الخ

 کربن هلو ری نوبت ضواعاف ..
 خرفذاو ادیسپلاعرپصاتثا یدنلب علاهد ی دلم تسکر انا یزتخا هتک مس نیت

 هدر شکن او پست پست شات ساب ید د خیتهساف
 تفکر ابسز لالج» ۳ اه چرب بکر رنثشر و لا !خردار شی نارآ

 اف ورد لا تک تشزل انابر ِ ی و

 رم ّ مشت داش مبسو ور ۹ ۲

 و. ررماشلاسم و هاو رمز و رک ست

 رومالو واا را اجتارایع
 ود /ءادتشاس هرم ترور وم لاو ( و و برو

 ۹ اموو لود اود رد و میشسا مر وب و ار لب طب ار زر کشم راتم

 اسیر لالطرد ی نا او اب کن اخرد سمی و رود و نوش پایصبتنا پا زا

 نور نارم اشرو ناغخرو دسر تشکر ظتمدنب ء تد الع نا اشاو

 بصیر او 2 بساد نا ناقاغ ترضع تساو د ,یعرو (ا تسا ننانفا

کطحهرارغر یاشار او و ویصر اش و رنو رک ساره و ۳2 ۳ هرانسنابیچ تازفالاو
 

 مس بساتب کیا اب رماسلص یر مار یر ساق مای

 ۱ 0 تر استر آ تارخردا پس گاو زا دیدم ملت



۳۲ 
 ۳ سادات هیسه ورا شی اف تام دم, تهلثنرزیم
 رب ون متون اسب هش تعقاد راکت قلا شرم رو تکرار
 نم ٌص مو رمز حرف : نان تن 1۳ ن ای راک اپ ام متص

 هر و رم ها از اب تسدواوماک ازاو ریو ومف

 رک مابین و ناتو
۹ 1 

 3 متن
 ۳ ترا ین کی

 مچ » قاخسمار اد نراطلس اد نرم یی هد زا ناف تصاتش
 بر وند ار توت ر
 نیاطمیتاداب تاب یو شمس( بشورمو عشوم ل عن ی تارا
 اکرم لک فرم سا تست م وری ناب همتف یر مدد
 رود بیتط# انا تار لس تسد لخ جرم رخ لا 1عرولطزا تب تو الو تسواوس

 ال ادم لاغ نیر ط ان ناد اف تمنطد- خر رد گی اروم او مد گر شیره
 دتناسپترسد حرزسلکو تار تزدن شین سقم کارد شرت
 زنجیر و تفرط زا لرایمو یو ابک امت ططو تحرشل ازاد ید اش اش سو
 راک راس نانذا تخم نرتعرا سس ارفو رم "ویگن نناردرط اش ط اد

 تم رب تساضت نا دبی نلع تری هنیلرس وا خ لا ا لا ار
 تجار ترک اس دسر آر ورم مبهم [ت کر ایمو چو یرینارکه سا ف دی
 تیم تو رب ی انس بی تساد تاک تاریخ

 اپ 9 نیطفیسر ایتشراف)

 والس عرش روت یخ ما میم خر رووج

 منا مه دا توالو هاو نگر ات

 ۲. شاتشگوانخ کن لا دناتوطبذا هد تین



۵ 

 هررگ ی هد ی ۱ تسفاب طه تفگلزن قاسم اثر |( تزاورو

 ۱ ره امشب اید

 0 ری هم سیب ز ما او 3
 ۲۳ رم تر نود طعم »ِگ
 واسم ج خراب تک ع نا تار بسا را (م ورم ل ابن لیوزاتصادم"
 "7 طرز ویروس ساب قرفنالا هه کس رخ تل تردد

 رد را + کارت ترش اف طاسا ثس اب تست
 سر وقت تجارت تری ج3
 2 لا ی زور سهل ترشحو تس ص را اد ۳۰ دوز زا تا قف تور ۱
 2 ای و تلو ی ّ زب یناخ رس نررچ ع - گی زرعم تارا توت

 9 وضم

 در :

 ۳ رم ۳ ور نر 0

 یترددروا ناشر نیت ز نکس درس رو :

 تنش ۳ از یناقناتمو رک فرخ نررگی وات زر باکنژزجاد قاواخ 4

 گناگتزف را زین نرو 4 "خرا نلار» رخ زر روا 7 ی

 یر 2 ی رس هرز ترم اف اپزم هاب هد ۱

 تان »,نشتخاستضیو زا بن تاکید لایت غووت جارو ۱

  دق غلات کا ادتزیو نزن کن ارگ ن وگج گو یربغت ریو خر عراق ِ

 نیترذ لاو اب بار گرو راز راشاو وام در اتجرلو اد یر

 ادا یونس تم تر ضمن راک هم اپ هاب وم

 . تمیب تشکر او وم تور مژ[دتشتیم و رز

 ۳ ی مر عر. تو رننفاشن عنر

 2 7 تم ۹ ازفا فاز ررطم خراب ناو" ترضحنآ



۳ 

 اه رویت سرو یاب تسالسر
 0 ۳ اسرع تب دخت سام مان نیا
 تیم رب نیم عن هاشر گی نان ا هیام یمنتش
 رس هم

 ۱ موتور میخ
 دا نیز ما هستن ِ

 ۳ او تشآ رفت لاک بیبصمم خبدقالار لو ر لاو مع ا
 باذ و 6 دتچرسب تایی سس لا ارم تن لافد اقع باطک
 نشر بتنارهو من پص اثبیرامضشم ناز جیره دیدم اه مصر
 توهم بمب ح اره و نایلغ تی دیتبتم ارصاشتخر
 1 , تسدبرترت یس يلاتمال او نارفالاعب

 ۳ بش نو زر سرخ ار . راکت سو و نو یدد تن

 )۹ یر
 ۱ دوو و مد اب فرشبورولتسوو احیای ا2االاد یابد و لاسو

 ۱ دز خیلات ۱ تا ام را تتس اف رب مهیا لا و

 افعال ارد + حررظد شش ( لوس نا( هاضزرم ساخت دز تشک
 ۱ الو کرهف زا هم تاون و ورق ی تپاطخ 7 را هتسشکا تسار وارد و و وسیع

 شخزنبز م انها شبی شست کرد هشسراو رضا کا 7 منو رک
 + نم اسرر جابر تسخیر نان کت سند مو, ی تملرشت

 هام [رویظننناٌگید»و 8۰ اشلررسو هسس| و رژ لند و لقک تنا مهم خراب ز سا حر

 تُما نوچ ین سو ندا رو نور مزومرا ابو عزارو ی میض یاپندم

 ریل شرم شرلکت هیت اش را موز یوزیغ نوری هد سس ها
 را افسر خم عرب بس 2 اره ۶۱ تج نت سصج رزم وز و] بوت نن
 رنو بد کا 1 منم یزنعط ان وروهر ناو نتفط وع لوم"



 بز لب ترشح ن» ور

 ۱ و نلتوب نا

 نر ۳ مد بس بای و بوم سرد نوت نزار و

 )اتش گور دز شمار و تساکعناو تشک

 رشنرسدراب همش هشتم انچ و کر

 نما تا زر ناتو درج تب

 لس وکیدد وداع مارا یر بوک لوخشسورپ شو

 ووب و و اش نرب روشن رک دود و او و م سارا تورج ۱

 والا جاری ی وا یار دشسزو دنا

 ۱ نخ رو درب اهر فیلم صد قد بلوز ان اطلزغ» خرم همسر زر

لقحدرف 1/9 نیر ید ان تو ته تن
 ۳7 شنادو 

غسم هرر تای هی رم مات ریس می تتسس زد ترطرلپدو
 قاس م

ت و ام بسشمدزو و ۸ اب یی طسرا تسلمم ام
 یواضرداس ام شما 2 هو هرا

 سرش هل شوم یزیو او و تست ی

۰4 

 ام

 ۸م

 ازم تو تمرین
 اچ /هتشار یی ررهتو نر زیر

 هتساازو ۷ تسسا در انس ) لییاش

 تیم بیو كس نیا هاش خرزلط بشو روا اه دات
0 

 ۱ هرو ارس رحسس هاش ساق ت ی تسمه اسم

 م (صلط تس تسادتفگ ی / بارد هنوز
۱ 

 و دشایپرپ تخم اچ جم قید دما

 تل )امت تعلر تویی بت اجح و تم نطلروم | متصل

 مو روس 2م تسرضح ام 0 ۵ اشو 2 درد مس 7 سیب کر تف دف یر

 سفر و ان اتو
 ترسم ممد سرت

 تساغنر تخم ی تبسششو ته

3 



 تن
 ناتو مبل شامو و رسم اط جا تایپ ثایغرج اوخ مش اتسوف رو مچ ۳ ۳

 قوا تقر یاری تشاورخ» سکه سپود لب تابع جاوفر ۲ -
 تمشج هاثد  ترطح تسژالب یرچسموب رد ه دخسداو را ازا دخیل یر
 :عرازو تصرف برم او او راک ساضتعم  رید ت سمزلذو رها تسواوسم (کسارآ

 اکرد و ترشاو نرشعرشو ورا سونشس رخ و ناو راک ریو ثچمید تب موس

 بجحوموورژف اشسدق او رب نود رو ریتم هبس یر کت مرشرد تناجاع لب ساک
 شفاف حر رفع ورا اب تسالو را ریش و لرد د تور مشسما آش س

 ۱ نارصنمت شل رش دن ٍِِه هیسزففرپ نگنا میشل رد و و و آرد

 هاگرب شنود ات اردو هتصاب هو رب گپ تابع تخد لار وا حرگکس اکتیو
 ۱ دل تط او اخر ون سرش ونصح تاودد وب, مشسر ام یاطعناج مگه تخ بت

 و ی اتو و رسم نابایچ یاس لاثتی مپ بسر ما نالاشبسلاج
 وا اب لا شاقف وری اچ طب نابیلع ساب ربع ول مخ نی رخ
 ! هرفآد قمر دا 1 اعم( لروصم و و دن شتف دوجو جرولرب

 اروم انبششم زر ن و اوری مدد تاخس« مچ ۱ اشخو رس

 نر ولتساضر تعیصور و رم و و ولت یرولو او در , تولرشت رو مماضم اچ یمتکر

 !ز هاش ۱ ی و ریاود 3

 هل هرییشسس تفاطنناتسم هرم تسرد شرت
 )۳ ضزقرو شاخص نلآو و کوبا اید خر ها خرد زيبا شثب

 ۱ درگ امور نم ورک... ورک اه کاخ صدد
 ...نلاجدرزمرد تن نشر له نلآ سام سسافص | لات نان اف تسرشح

 سو لب ور ما برتر نگر کت ست بسگت نرو رد ما
 صرف اعنقو و ریز اگد ور لک نا تذکر (روط ار بلوک مکس نچدخ
 اتش باطل رز نیت رگ تسلس مرح غدد سو نشلاسم
 ساق دژ وه نرص دتفب مس تررطح نلاتمشکأمط  نابچش هب نرو

 + و تو ؟تلامر لو هدشن تب مد تمسمورنشتشسل رخ اف تسها نا ذپ لو *



 بو / ظ گر ظسد تار من رس

 ارز را دف زرد ]و نسب نواهای ۵ 0

 ۴# اینم ناب چمن ات هگ؟ رله او | ترطح تفرخ
 لا کد زا تست و صناا ام و رو تتسس» تموم وز رشت خر جودو اژریم
 تحت اش یا ره دز شو شرریم

 ِ_ت بیر سرو و طح و پر اوج مر خب وزر 7: وصل نابات تناو وزن ۶ یرارو او

 مار ( نس تر یردطاترنجرور تشگنار بت ناو بش نم

 ۱۳ تا رگ رلاگترپوصرو و تشک بش نگری

 قیر رب خش لر ناف یررلا بطقکه ساز رو و رپ روططم تم تروش
 ایرنا شروص ور ان نرو رک شز ها بوک ناو ته ای نصخز )اش

 دنا |وزلاو و زار تنسمضر رس هتشصاد و خ لاشه هایم

 ۵ 7# رج اعم ریسک ناغنرلا بن طقرم 7 فک لاو روشی روصرر

 ساوزورش نیت تشاز پور دع اد یخ ید رگ ادا

 رم شر متد مور روو هدر وآم رک نلاف نیرلا بطخ و

 .داقتر راهرو درد ساک ز نان اف نا بسط و رشت

 نان یگشوزیقوذ روم رک نا نر بطتاوزم اعشرارو و ریش

 لاو تم ط 2 اعم ینصر و رو یو لر شیخ | صاصسام

 تتس) رخ تیرشرم حر تا نر ]شات و دلانچرد ۱

 نده تل اتشورز لو ور نیتسس کت ان ی ابد نام یذ ان مجارخ

 تب شاعر مش یار + رها سرخ و4 قارچ لو ار[ نرو نیم صدر

 و تم اض ارس سو ناسا ل اد پس هاش اف همت

 یار مو یو جرم دشم لاو مارس و رک اد ناب
 اتهام 1 طرس تسد از واو" توس تنسیم ِت یفسرت یو ایل اب شیر رخ رخ

7 
1 



 م»
 شویم سبد ش اد لاک رس بش امام اونا

 ۳ بس ناثشوا تب تور لابمص را تم هوس بترب جا

 ید ید و و ی

 1 ی لات ی نجس و و هه
  نیهلامات مقبره هود رخ مپ ذکن تسصب ار شل )هر

 7 لضتله نوا و دشستفنا ودر ۱ 0 و ره رز ا ميس رمز زس ناب تان

 تان سرم تب وم یر مرگ نا .نیارو تسش تبسم عقب دو نام

 ناز سکردچ ههشسالاد یر گسس و دی و ۵ درو اپ تبار ار سخ»

 مو اچ خم ابا !یلورد و نضومعرز 4 نو (نلوطمعر ورم جز ار ۱! ته يل

 تسرب۲ "ترا زد و رشت لب ارور طه ن اوز و رپ مهرجاب

 من تور ورم ارج لو ساک و برید ار تسیم,تتشصر رب

 بوق 3 سیم اصعا را و هم لر 2 ژل رد ماده دارد تب

 دهد مچ و شر وز مو سا ی سل ما ۳ هدهیتسرب رج و رب

 ۱۳۳ ندا 2تا کم او

 هم ز نلیتشاد تنسرا او تسر تاریخ و مورخ + اینو /

 1 لپ ناطاس» نا گیج رک ع تسسرس :رووظن یار اید ناتو یک و

 درک اجبدد تیم ناب را و ه هشسبشو هرس نرو ما اتو آرم

  هیابسدقملمرچ ار تنم ریسک فریز ورد مسزفم  یتکر یب اخر

 نا نفر یر ات تساوی هند ف سیا ا کمد صرف

 2 زر تر لاک اکشتور مس ما اما بس رج تینا

 !هسخ ار اب ید هدف ثسور اعمناشآش یی تسوننب

 ی

 ۳ ی وا
 نت

0 ۶ ۲ 



۳۳۵ 
 تو یو تر یک ور حرم ضح زا نو خبر شوری و رگوز یص الخا0

 سرفا تم اع لو نام ! ی اتارگدرگس تری ٍ ناطلسمو اسارت "رب تیپ

 ناچ تا ابیید گشت ورض هدژبباش نیل اب تسنیم نم
 یا ملا بحرم نوش ارمدا رد هر ه مس او /تناو اکو هزبا نام زرو ۶ رد و

 هوااشر | رک 9 اژرووم درگ سس زا را ورب مه : ( یصالظزوردشج و رپ ناطاسهد ازماش

 ام دلو داف تشکت ست نر يا بشین

 اس از مو ور پس تاج تل و ان اخ ناز رد تفرطننامزو الاد سوله باس

 .تشگ اف نام رپ مدرک و نا اضهرااخم

 "کت نا یو ته اب مو ور ناطلس اخیر 72 مع صمل

 یکسال لار تر 7 تر د* رفورس ناف سم

 رسم با شو در ار عمس بس 1 ( آر شدرب تشس1رف ار تیام

 + هشتم نا 7 و 0

 مر ِك لنت لیبی ۳

 شاه و ۴

 ۱ قم زر تب اه سرف ی رس ریلتعم ورگ لاپ» اخ و رومریج 1 شم لو

 2۳ اش 1 دتفرگر سم ۱ ( قشر و وو یار یا ۲25 رک

 تفامطس زنم وش 2 رب ورک سس اب نخی داد تاجدارگا | «میووطرف رب

 3 طرف طحرا رم نر ارس او رب ووسف لات یلودژ لاک الاداب هوم

 هوم ثسادح | ه اسد اب بام یاری تر طح لار غزاب لاو رب

 گر ذگد ارگ سو نکس جر ارآنایچ عزای وسوم عروبطس اشک لو تارورب

 با هتسشاطلو ثتسا شا رگ وری اچ و رکت ست آی اب اخ طسور و می

 هاگریص تفاطو تدزرطل کش اس بهد رج لا ناب عزا مند تسراپپ لییلع

 و ممیصشربب یاکن د رپ لا رد رم نال و ماسو تبسم یکی رقم

 مر



۳۳۳ 
 شش بی صور ید 9 بن رب تار و رم

 رو منررش تش ایصع لاو ۵ گچ ار تنعّطحو مرور تن درو و نرم دیو

 رصد رب ری قفا» از نام اک مرا رو لک و
 لاو ررنصحرد نوار اب هد باش, میس تل رم ما سفت لک بجر

 ۲ )۳و اا سس امری دو تست از و دارم اند مو

 هورماش تساب تسد ای نش صد هنوز رهم ار ها پچ

 . +یلس مد لر ۵ اول نیا ش و سرمه سم رند و هو اس بخ تنم ام امیع

 0 هر یشرف تسپ رد 4 مچ زا ریعو و6 ت کپردا ار اب نحو مت اد شی
 1 »لار هسخو# لا ۳ َح از تند له ۵ )دو اور نرو

 ۳ هو مامور ساباهدمد نیس بی ضد تاتو | ساب

 داور هریقضخ تب در ما دیعو ریست لاعا تان کو نسخ ی

 ۱ فا تیره بدید بو بای وربو ۱1 لو رد کتس رصد ارتشر

 رام فک ی شبی زور و مب :( هد بشم ذز ن و زوخم
 :و راد ناب لار دربءداتفا ترم دا لر نرو ]رب رخت سس ارد ارگ شم
 تم ٩ رور از ِ شو ا جرکار مدد ه او رو ی نم غرب رس

 ۱ چسب تاب تبار اینا ج حرف خرف لب پرنده راد پد سود مک
 + نام ورم بم رخ بسا مو بی راورش هواتساسو رود تفرطود سرد

 2 ۳ اع و او شو ر ننایگد ان رب تام بو مو فا رس ورک اد گرد

 ۱ . نا ازلرچ امن راد ایم ه درک اوسل ضریب هد مار مس طاع ناسا
 ۱ تفت نر شیر > عراففر تسلاه نزربید 2 هدزژباثر تب لاعییرب 1 اردو

 نامترد هوبر میل و اجزا لاحرسب + ی سبب تیر ارش نیم اگو رب یی د نو

 ۳ كبا الکمع و ناز نافاغ تر کو لاسرشچ مچ منو سر پ بسدا

 ۹ تاتاط سانسچسو د هنچ یاس ارطو یر زیر وتو | عم اه

 3 و وا دف رد ارط لو رو لا تیک او
 ت [ مال! ه اگه نچ ات و و شنافسهد ووماتص لک با رد روس لوعم



۳۳ 
 و | راقگتساذاکم نادر کم درگ توام احد

 تساو ال هرژژبا شرم ۲ لیاکد اکشن بی نر یصزرسز هزار هضم
 شب 1 رس تو رک ی تان تنی کسلم هار هارد ترشکر و | لس هوش

 توربو ارس راد کیو )اکسل عاوطو ۵ نا رز ناف اساسا
 هاب شب رلادیع رییس روم فرا « هم مش ی ارج تند
 ی نو, هدر او اد رایتش رج ازاد مبوص نافرم اند و درگ اف رو ناو
 ۳4 نه خ نمای ًم ترسم ررب صور دچ مه و اش زر

 زاروم ال ژا تبسم هد ماش تی پ تر ناف یار ناز ناب یا یزف

 لاو ۳۳ لاو نر اوز و ورد هر جشبا اور روتشاو
 لا اتسایل لورم رخ از مر نرش جت عرف زا هر و یزاغگر گلد
 ۵ ۳ 7 تاب نحا هدر در رک مو و ریسک

 اوسجا اررئو رم و ؛ لافا لو روت 2 رخ ارور و اشواب تن تررضح نا نراقموو اش دار ور

 ۱ رربو مس رق | تسلب دن ناو ورب با عزا تب نر ِگ

 هوا حس تبانعتمافژاو رتورم ف تنصضر داژ باش پل

 مال مجوتم گو ز رود و ره 2 رس / ید ار ترک ان شور و ووبودت

 نفر فوم ۱۴ رد او رب بناپرکت سس زهرا رتوخ

 سرت نالس سر تضا لو رقم نام قدیم

 نابل ای تم را موش راهی هدر

 ار ناتو هند لاک سوم شر( یرب رب یر ییصل ترشح هاشز مر

 تالص بین ادارد ام ان ورو آن ایر» راز]زود نانو و دو ردورگ

 ح تساوف ریس یخ تس ارم لود را تا
  اتش صمقشک» هن تر زیر

 تگ دام ترور سسابرو ۱
 1 و رم رب نر دا قد! طدر رب ید رد مد وس ی رد وچ

 ِب )مچ او تراخلار» 2 تساوو ام نر تر



۳۳۲ 
 هی 7 7 ژنو نت تو رقیق ) تو سم 7
 7 باطکو رب نارید لواساش نادزز لار بنا از ارس و

 داش تار لد ماتم گاب بی هوش تو کس ار اند تشک اوورم

 باطل ید ناطسپد تا با یاس قبر هد روآاک

 خشن, تشنه نان نان تبالص لاستچ میب,رتتا ل اغاتصاام

 امت اشدا تب ترضح,ونص تن | ا تنمزتو کد اس کی دایی

 ۱ راس سو تاد یه بم تسکو رورب

 هزرف تعطیصاخ پ بسسا و مصر رشت برا تملر کسنا رو تحازفا هب

 ۱ :ارثشولاف تمصار کر مر مت تاون تضاد ةتومصاو

 و و دوم امر تار خراوف او رو مکس هفت اروضح)راپیریوضوارک

 س ط تاب ا اسب مدار رگید نا ن منی سم سقم و لصح

 29 یقه میر نزد

 کی تلظشر هاشور
 ..تمش ارس هد تنه لای ما شر تک سبب تر | تگ
 4 2 سم اطلس ماش کمتری دف تم ط ناز رد ۳ تل ام اخر ( تب تیضحرج

 ..تب ظلم تاریخ کلر سخن ورد تشطل تی اف تسا
 ده صوت ام مپ تسصضذامشیچ شا ناب بیر تسا

 مار ن ات هر یک رم ِ منش بس دقمس ولرم شتر رب

 ۹ درک تي هارد 1۳ لا 3 ) امام اع ناریعم

 دین الا ضرب تم ور ه ریس تیسز اب تعب ه مش تعف اوژرم لورم ادا

 روم تصخطتمسبر رها تسکین نما تماس نا

 رم اد |ووس 2 | رب محل تیم هاب لایق اذ تنور تر بشر

 ه یراق و و رب مد ززم ات شیرع فاز خرر ات حاز میرسد بدم

 بجردهرثو رو 722۵ رگ تسلو و . شبنم اور میو ( میم سو و کم ووصقم



7 
 .پاف ثداو زا نامج ساب. .. پاک ءنر هم نا

 وورم »ار اّشجا يلد نود ۱ و ماتم جز

 ی ممارچ ۱ ودر

 هر ترا ترضح نا تر 2 ساتن ما خر لار نیا تسوض

 ۳ یی ناع تفس 3 رم وآو 4 ید ر هرتو ارد دی اش

 1تیف زار تور خزر نفت 3

 هوزورفو ۵ اوور 0 و بتن تر

 2 ار ین ورم هاو 0
 بتن سو 1 و هق لک اد دیتا م دات روت بن ووصر

 لات افلدا سدقا سیلک, ار تا تیدادرپ تر یر تم

 تن (داشو لب راقنوز شم ز "غار نم ها ترطع و لتطع ر نابجر ده

 ۱ تبصار هکر نو فتو تل بسی ساک تر

 ت ترش گرو ترس رپ اف تی تاج لدیاجر یدک تتضگ

 تایلتخر حر ارت عنخناراور سو اشک اچ ناز لای زور جانور رمز

 1 ۱ یاس اد یاد )تیبا رز زتریتاس تیر اشیا تاشو ریو تلما ام

 مس زور

 و ورد یداش هرم دات ْ و ورم هتسسا ون اب زا تست :

 ِ بد و نرم از دب ع سم بیش و راز ورایو نی

 جو ره مر لو من هرم ه نخ منا

 یدرماد درب او لر ترش مه ه و رم و سوم تل و رقم پل 7



 3 زا توصن تبسم زود تشماو ز -م ایم صتمو وبار اگ و ر کالا لس

 ران نمراع عفو یخ تست چپ اش رک ع تخالو و لاک. طب ار سموم تمبطو تشاد

 ]ممه دچرمند و ۷ اتحاد ادا در دور یاد اش( یاب حر رب

 2 تارا زاهد ید گر لار فو را تاپ افمر

 نت مو و شو وساا تشزز تو )عسل نا ام سا

 2 . یمن« هه بد و اید 2 بجرم امر

 | 4 دی ی 1 رورمیجار امززاظتاچ

 ظد . خیاط 2م اپن زج امار 0 نر رس تبخهانچ

 شر 1۱ : تب ین لقب نیس

 | تابوت شیت ۸ هاو (ل او لکه رپ و دخت و و + تام 1

 3 1, گرد زور تبشکیرق تمبصرو ین سطام نون دق

 ۱ له | نص ان سس مرط تار اسید مرکب دیش ۳ ۳

 وز وب ین جشن تاک اب تذیح ارد ناّبرص :

 ۰ 9 بسط اید اجر و زاوورنش بشار ذی

 ۰ وصل »تستر نم اف ما

 فن +ییشنص یار ازم اخ یرلع ملاعب نرم تیوب )مسن درام مرد

 نر دو ب جت ست ات سام ست ط

 رنو یدزبا ته اراوج ملی از هام( دو زریطمر رج و هوم

 اهل کد ایام امیغس خو چدن ارس نسرقم سس مچ ادا

 بز 9 )رو تام بهاری نر پل ودر ی

 اب *سییصو 9 توری نا ر ناثرب و نت 9 و منيصمزاو دیلکسا ۱

 رگ تمدن سرخ دف اد نایچص |رضقا و عزا مس یتیم

 یوزر ها ی کرک قرضم+ را تسیسان » دشترپ +

 79 شپ »,  تیرص نکات دارد لس

 نزد والبیسو و اشرتش تتررف رم ندرت و نامه تسد آر
 میم سا

 برون ۳ تست ارد یاس« اد . فق ۰



 ماد بیبر کت یطاهخ ِِ هراز رو اخی دام

  داویور تبع ی دایو مش لوزومماطناحو فرش تو زی رگتب زن شما
 1 منشور پت ام کم نره هرم ی

 8 ی مریورگمتدووش <
 اقا نرم وات نا

 کریو مور اد نلاطمالاد سرچ« نسل رب کف عیار الا
 . هان اتسار نیا رم تسطعر ان لزتبهفر او رام شک انار یر و
 9 نماد !ق ار رول اهمصصن ناو ورارو حریف اجر ست ار لی

 ِ اکشن رگ ژان او ْنف ارج رای نییئرد اتش یر زالو ار ناسا
 ی سر شاخ لد شرف دا / ۳ دوز لس ار هاو اب ترزهح

 0 .نیفم تشکل زا یاب بتشضگز لب ا شیاریب ت ابی ناو رو اب ار

 و مدح ترا ورق و سبد داد گم خرس ار ترعو شم

 زن زایسم کرد ۶ هتلی خ روش تس# ترج : اسرار کا روس

 یو وررن لات مریخ لی اتاخ هبس# لیدر
 زیپ 2 ارش سس او 5 هلی

 و یوم ۳تیر 1

 ور تخت و م خزر دد داد تسالاغراد ِ رد اه ه اک ام

 3 3 ناتصناب ویو

 / ی نا زگرمذا سر جنس و دن» اف | ی چرت تتسرذحح نا هرات 2 ووم

 تاتو را تسس الا قم سکه سا تنم بمارع تو تخم

 تار ال تسمم تام نما ناسا رو تکی رام

 ناو مظفر تار افت و سکس اب تا اف رخ ریو رگ طاع حس شش میلعژ |
 :۳یگیرند زر تست هج نرادزز لو لعْش و مو اتسمف تسالص و اب اب هنر

 ی



۳۳۸ 
 مس ( ارم ۱ لزنم بپ نرج مشییونصح اور دف گر رخ رب هواد نیل ار

 رب نخ جا هس شام .گ وج ک ع

 کور هتتسضحزما سجاد ناب 0 و اخ تو م | اهدا اش ورم

 هرم رم تیر تبطاسبب مرز اور رمز را ترش تم شتر

 مس موز زن خم خرج لعاب بی هد اب کم ایم سا یر هدف تم

 ماش تایانع هه م زا تبرضص ناب ! رزگ کل ۶ ز ققرفمو و سر

 یر 2ام انس و ما هشست وش رخ تیابرن زز تب طرز

 دین دارت نام اش سرکه در هند ان هدززب اتم تنگ رب

 . کس نعت ارم هم رس هوم 77 تصتا الاصیتتس

 هر نایق) طب اد میس همدم بت بتن

 تص دو است نر رگ موم زر شم! قیام تفر سرب

 نان اد تااف منتخب بز تولز باغ اسم 2م

 یرقتفرگن شک و سیف شو دن شست ا ساب اب هدر باب و

 2 ِ ال ورک تداوم توس لر هدر ام مپ

 س ۱ تار (عسو نصرت روضصحرو نام سر امینعف حب /

 1 7 بت دیبا بم و رگ

 نیو :
 ناو 2 اص لنت جم کور د

 یار ارم ناب اخر تار رک تسشل ون ون ید ارو و من نشین سو

 دور خط ات ۱ فطر |[ مد ابو خرد سرت بید ننسکررچ ار و

۱ 
 2 ریش مرگم و وار مک زدم ۳ و ناارو روس اج نرع نوبت

 قتکهد اب طاشص 2۷: هر ظفر منو روآل نازی اسم رب درد هد کی دپسا



 هجا ۱ تار ۹۹

 تم خر رسا تلاشی تم رز ۱

 رج ازاد در 5 جت اشر ! ترقی زکر زن شات هوا
 «دازماخررظي ین راک لس شر ارز تفت سا دمو تش

 وری اقا لووت سورس درگ جز درک رز حق نشر
 رگ اسب اریوص لاین تشتزگو خر وطن رب هر (ناردز کد نادر
 اسریوصش ازض سر تاک نتف شید کربلا نافرضجتاخ تعتسا

 تشارف اِ اهر اس ف دار خررفوول هد دو 7 زقلو ارد ارت

 تسمر سو و و اش تو رگو ین 7 نیو نر عمو ال اور توری

 1 نانخ رس باما

 مت ور ترمص | فرو تی "موی او
 سر زاد نام تب ج3 پلر خرده ما جنگ تشک اص,

 یر مت سر زین نضت تورو وم و ناب لنان» زی زد اور

 ناب زور قرار چ تم اتم و وز اور راس ی هدولزم زار زور ور

 "عارو خر صور سا هد ربا رخ ناشر زر

 شر نم راز نم که گر صود ازماخ اپ ناثیبام ناف با تفت

 توت وملیل )ساری تتسس ۵ اب اسم نت هر اف بسط تسد دن

 مرا وصر یاس ین مزه هرکه تیصتر يا ابد مور

 مس می اترب سالم بسرصت سل زعنانعذا مشت متن اد طام اد فرط

 ژ زر مراژماشرپ ام سلف تسمزو هد راوی نانسی دف نا زور 1

 سر ار غنی زار زی رب لتشتسش تشار نوع ناشالاو ن 2 بسا

 ۲ ۳۹ اصناتنالاو تار« مچبو رم ناز توطگي برسی نوا

 ناف تسنارب هد ماش راس ص ناب 9

 ۱ شوی منت نو هات ام رفتم مد یاد

 : گیس لو" سازد ۳راه ور لاو توبطگو ورک هات حوم و

 :ووژژماش و ,يصررط اض ظن رگم ةتفر سرم!" بات تم" نر دند ات هد اش

 و و



۳۳ 
 باس ام زپو ورم تب نو تنارضرب تسم نیز( ا رو سرقا تسابانع

 یاصالخ او تفلگر بت اش هسس هد تجربف ی گسد سرو دش شست کی سس ۵۵

 کاتر او او ورپزمرچ بحاضو رتس گردو ری ماتم شاد رس ْغج
 و درد نت را عزا یاس هدف رک

 روتر 2 رو تیزر سم هم بستر وتو ا تسال کد. از
 گنازوو تنسازو را را یر تست کو مس
 توط رو زکی اه شنود شو | بسزظم و بانه رپ لو زر نادکی تسا

 1یادا ید ۸ علزایو قانع تعسلکو ناورمو تصریح

 ییددرنسیدالاسر چی او یدززچبص هدر رستم دار رو شو
 و بیاق اصاطرگن رب کر ( فو

 و »ها ترفض انجیر
 تومور شر زر رع نام نایاف سو ننایاس یر اب هقساب هرم را
 ۳ ۳ یر و ورد رمیصلووبیموا حد گیایذ او اب كسارانع

 1 :قرروگیب )سد وک دیش پپ سورس اب ییرد

 ۱ ٩5 یوتاب رکود اب نیر یو از را ناجی

 ۱ لامقستن با ( زا ارس ترس ورک

 وب هاو. تسوراهربو کیز]رالرب

 . .گزب تلف روا ول هاشم ناب و

 ۷ 8 زنا رنو ومز قطب ار ور 2 )زن اظ ترضع راز

 بوت هدیذزو تسنیم ساک د رد ردب مشرق خشت راا

 و الا ژزب تنم ر هنر رجارم تشیز مت ناب پس او
 نورب اتش رب اق نانافف تشک رز کارم تم ام حر را جزو

 گرو فنر تم طیعفر نر مر سر رظرض# ابو تنارو هری داو رسم

 .نرفو ج خرارار گراد اسباب زکات زا ما نگیرد



۳۳۸ 
 ,حرقتم نر پلط نم ۵ ره درد اش تسال اکو لشتمر ام ب اسروتسم هدرب نا ازو

 حنا ]لادن سال اکرم لیاضف تسشبخحنوچ ترشکرت رزم یعم رسا فو » دشب ۱

 لاس» تسسومر و ریصبالاو امار اصحاهو | مد و رسد نت رب ررکم شرف"

 تم ۷ تشتو بم يش رب هشارب, خمس ریس سیل رب دراوو

 طی قمار ایر و گو را تمد احسسزقا تنصز ام رپ کراس میلان در

 ميننضع رنو روت شیری خشت رک ضماوبر سب وژو لاسرو و هدمرد رب

 رطاعر هشایبو مو رگ زوم لاو سوب طاب جلو رک تر نا ماب یر

 ژوردول ثتسانص مد تنالاک جم او ملا میح» کر خوام نود حر ارطاقم ارد

 راوا دف یا منفر شر تختی ( «بتاطع, لوشبوع نارلب ثداطل و ررمژ هر

 تف فاش تر ضعا پرتو تشزگر را ارگ ارزو» ماظعتسلرما 1

 هدسفالاد بام ررزمات فایر ور گرد یاب رقم سگلد هرس تشک

 ءوصح# و. تر انار روا ور کم 1م ننسهتسوب قد منو محو بسا

 ور تبایخ خ )2 چک خب اسم اد ستم

 روت 6 جیم نام ه شو( تب برضح یا نده تس» دین یفق

 رایانه زاستسمد نا دنرات اف تزرطح رمان یشتر تر دپ تیر رب خش
 نان وداتسزف ماسک سوی ماد هو رو نزاروآو نابیاتتسلرب ریس

 تشآپ فور راز ادای ضخار خلع تتفطارب تین یصس مقر
 و تسسارورخ زا رگ الو طنز تی اتس جاطدا

 لورعم تار اکژ ار تناروممزف اهل اف هم او الو رو رخ دور داف

 7 ور ۶ اتش بت خیری درگ سیا ۱

 مداد او ی ۲ اید هد ( تترذص حسرسنسلد رپ هراس بت عرب

 ۱ ترنج میگم بم کتاب 29

 سا برق نت رایباغخ رنتشسار بل ار جم

 ت ناتع لوشمر رگ بت اس یی زور مچ دیدن ارهرونصز, او

 هه دشسجر روح او کر چ خسرو دبی قطار رنو ی



۳۳۳ 
 قورتولضم نخزف دم یر شتناد موفو هتساضمس خش اسان منا جام

 شب اس غیا قارچ و رب سدقمه و ٌراب ناز هورو و راسو نا اصمه زع را یشالغا

 قوا عادات هستم وه ناسا زا دایی ازوا رگ تسرطحننا ریس اد

 زی ابا اچ کو دی مک زا ناو زرتمسصب تی سوو ریشفشارب تس یوم

 تیطص تعییح؟تشاآس رقم ار رد ات اضا ۱۳ یوسف
 جم تر نابج 2 لاحنیپ مت ی لضح خال ور دا را 1

 تنی گری هتس ور ب ورک بار و در

 رشید 7 دشُپ ید للافدم ا نابج و اخنش

 وراوو رد نلآر ارچرف ز یقب 11 7 مصر سم کد ید تین صت+ کس ادا ارّیسسار

 رک صوت رج ار لس سارپ یو سام اپ لضعارب/ خم نما ریع ختم
 نازوو رگ زار الا هاک ا تسسو هم رایت ایژتحارب ن هزار |" سل صو هنر شس/نربهل ارم

 وا مک اوری رک نیر خش ری تر شماگس رت | ناب ال رپ تسذ و

 ستم تک تخم تست دیش

 ناتثکرا امخشم ر رخ خبر ام خش بل ضیا خش نامآن ال

 رم رب اه من ایام هز/نیزنگمردو و آرد ور امر ضد سی

 قسم اطمو اهرم و عمر فو و ان شتیو رد نرخ رنو دیبا شیضرا تضاور

 کتب اق هتشورز )ناله و تیز لک درو تشاو 94

 تسد تری لاوارد هه مد ی اف اتم شدتشسکو وز | رکد انعو تو ارعا

 میهن ترم و و ول قسم لسن نر زر رخ اب ترذح

 حیا طب اي هست ناتهد سوشا

 مت )ور دنچو »کد جو ترشر رم ررخنا ام زر ه مش تعقا و سرش یا

 مهر ملا ضا سرش زگی ناو و ختم نام بیو شو اع فر طو مو گام

 و وانعو 2 یاد رد ثمر روا 2 09

 كس اترضر تلاوت مدد د تاب لار دقم رج ین ام ایام ما

 ریل طاب هو تندر ا لو ایه ار 1 ی تاشو تل ابع نبج خش متر



۱ ۳۳۳ 
 یار تفرهر نان ترش ار ط اهم «سرقمررثطح و یرلو زا هریر سو

 و ربات هر یتضد او ر یراق ه اکرم ۵ چی عراتسز اتسخاس

 نیکو هزجتی وز رک مر دار هل رب فو رگ رم مچ اب ار ووخ شب و

 ۳ دو رک مدح نان مت شر در

 رایت ان شر ی یر ارورف حس او تشک او ر و رس نیدسالط حرم

 زهیجوموار ضح ار نزن ور معمار سس روا ضو

  تساوی عمرم زمرد انصد اور نو رکر باک مس اف لا هدژماش ۱

 یاهو ۳ خ
 تم ریش رک الف ام مي" هستم وزف نیچ ناسا ژایصف, ۱

 توس یرتناد ضیا یر ان اخماد نام کیم جیغ

 ناز تمشلم اطوزمصشو رب بو کن دا ناجا خر )ریو تسژرچ ابا

 دیر هام وا اب هه سم منو رم ترا

 مش هخا اد تیر طاق تسلیت شن تفت

 وق)ننامم نقاب ت فجر نا نا اس

 شید هزم سقم صرم تب لغرب هد یماسد تسا ۶ جرو اب لیضضیضواهرذ

 یر ۵ نقد خو ربا مار 39 1 اکرم دم دز

 7 اجر ورد تسسا رد 1 |و و ار هتسنو رز رپ نام ِِ

 تاچ: گنج رود ۲ نا نره تگ پس یخ

 ی شکر آبان تمشناد ناولف سید عدم رم خشم

 ران زوم ( طو واد 11 اوره و و هال مشت تالار تیعجتر یرزناوچ

 تشنه ی چرت طب شب رک و روا رک لات ار

 ۱ تسه رند ش شد شام
 مش تستنرد ز نزاوتن رک ریو هبساپس< نم ۱
 داتسزف سبرسر «رژزماش تس نو نرخ ی کیس را

 هسلسرو تخرمر بالا تسامرد ! سم شیفت ثسافب ءو باشن



۳۳۳ 

 ۹ هلابهد بکر افت شم نبی ِس 7
 لاو بکر ماندند انا لا

 زا گر ها ضتح من نا نخ سما نا ۱
 هساق جر ور سد هرمیس سس رقرونصخ د هرم رز بلال بت

 »و اچ درج لاک اریو گد منو هد با برد ماهتلتت | دف هر
 زور تای تسهیل و دا نرچ هرم ترا یاثو  تسع اطا 2۱ بلد و لالج

 تسک بلا طناب بس ون یپ بم مان مس ۱ سر ماخ یا
 ۲ بتا تی اد ار ای شر !ن فا ریدر سم 6 از لف کر رخ ,دنشتساد
 تیمالد ننالک ضلع تست تره لار [رمآنایمرد ساب دا تسانم
 ما تشاب مز تفص اقا خار رگم سرم بلا لفرد و مش حروتفم
 ترمنو تار نآ لاس تم تبصتیریب رد ور مرسی سم

 ۹9۹۹ ی

 0 لر سنی لا داور و صفا تب ۱ ۱
 تاشالاو نازفر نشد لابت ر لودر دف الا اد مد رایج نا ترذصندچ
 و ۳ ۷ ۰ /بصاهوزم ماه رو رخ سل نی 7 ربع خش کدشرد ص نم ۳

 لر سخوب ع امماو هو ون ات ا در هری چو رف تشک اپ 2
 ها ناو ریش واز ریس )شش رد تراا پامساد ح | ارور سپ

 ناز شم سالار مال هدژمات ا ینارو اهساذا ید مات

 تبس ارم يرعتقو نشر ناشر روز لری مش ترطزا» ریشارزلم

 ۱ 0۱۲۹ هد لب نشر لاو ار ۱

 ۲۳۹و یربتساقبط ها رذچد لاس شمش تس بل ۱۳9 مود رلب تشمر ملاسداهچد تب (ر

 بمب یا ریف(یریا تماقبط ها ود ۵۰ رفسم وو رب تشف غيارسو هود | ۳)



۳۳ 
 یرکود 2 لس تیاتافل ام لود ادا لا ۵ علاف لواع رب را

 تسال »یاد و الوام ارد شر روس تاک اما یزشاو تموم لاسلاس شش

 ۱ + و راد هج تسرلع

 ۳ تیر طاق

 اب قاب لو یلا ب | بس اش اطا-زرج ور شرق بر ) تفت نرایل

 روم ور ریدر شا لغ لاو ۳ ارور :ش ناطلس ترش ارم تنسوراتب

 ۳۹ تسالو تل واشر اسش# منضرسلاقناواو ناو لند تنش ا

 ۳0 نیکی (لور لار وات تشارقم

 ی حله و دی بس
 ی ۳
 ۱ + اس عر و و ست نخ نگر اجو ك ۳

 زور گرد رب کر تر سابق

 لول مندر ول لافمشس اش تاتو لاصتازاتصف تمشاد یی

 2 هتمافاو اب لر لب کتاب مش دیو گرم عم نخ قاب مایا

 نا ؟ تم لر دره در تم اسد رج
 را ۳و کر ی جت

 7 ۴ تو هد روس ()رمیشوروب و ام نر دن /

 2 یا مر مات

 ۱ "۵ چ نیا بلک ( ار
 + مس نو ری تافطلاساچد تا هم رد رله + «يلاسرسر سا سد

 و مموری تاقبد وب فسا تش ات سرو لاس تمفم مر

 مود رله ضتشسز ات "ها متد لاسود و ۳,
 ناب 6۱«

 مدق مدام قشر رج *لاسود دو نو

 رس فر اتم راز ۳۸ ریگآ دتناقبهلاس تو لج ( هر



۳۳ ۹ 

 ۲ 24 هو ,تسمو تسر

 ۱ زنم رزم افرا او مس 7 مب نت تب مو منم نایت ما | مع و

 نسخ ما نگیورب ناضتشمو ر اتش سک
 ور ظلورب گرما عزا ی ایی رگ ابا ایرس اس تشک.
 ۱ داری داپباطل تی نچید 7 ی کی ناطلس سای

 تل هردو الف دلها ب تررف میثم بلاق هاشم اطتن اطاسرپب

 و ورد ناامید او چهار سال هیت رب چرا لس ۱

 ۱ ۱ لیتر اخر اپ نافستهاد سکا اع ی رک ی ید صمد

 2 تی نشد ارس ۱ لو ناطلسناذ نازرد رو ۱ ات بطخو رسند درو هورگ

  رنررپ نم تل زا یرکم کن ایام ا قشر در ترش رخ تساوی
 لاوقتسمد همش یو اورگور فرید رشد تصور تسس اور ( | ار یرلو با

 + و :وع یویوو سم

 ۱ هرم ت 3 مس ۳ 7 تفسیر تسالو اع

 تیالو ناطلسو نخ وز یر لیلا بجا نراطاسیرلمچ زا تر زوم رحاخک

 هدست ورص ار رب( ایی تمع شو تور ثمشو زیواو ربوو رک و اب رو الو

 +لاسشفمتسوع اوز لالقتسودنف 4 ۳
 هه + لاستتیناف لا تسی نبود

 ۲ + اس بیر تسب نرو" براق لواف سر

 + اسد دات اف لوام مس ابلاغ لو املع ۱

 + :مهص هو رم مس ما هاوو و لاستس (د

 + نم صور لاتاقبط .لاس یو اتتسب ( یر
 !لصررر ربع تشسز مس( ادنچ» لاساچ» تی. مموری تام لاس ی تسبل ۳
 ا 9 -۳م مد و رلمدتشزف 5 ۲. لاسسو تیم. منم کرک تاقبطلاس نه تم د



 برو در هتسسو ه در اف

 ) زا پد هه مد < ۰

 رو

 توان او سم خم هد عرلانا ۱

 و زور هوازی ن

 دام ل تو ورم ورب ۳1 اس هرزو هارد اب ق امر یک اشتر اطلس

 هژورودژزاو هاب

 لات بز عرمدن ام یی اشک لا ساب اساس
 ۱ ب زیر عج ۸

 و لاو ات نر پیاخ ناسا ۱ نم // ٍ ح

00 ۱2 
 ور

 و لس ارم با # ۳ ءزم ناطع

 دهضاو

 بم رک تناقبط» ۳۳ مر ورد تر 7 3 77 212و لایسو سس( (ر

 اه م مهر ورمی اسوو هرس لو ار ات نوا تو لاسو» مر

 مرمر میر تانقر زور زن وه رایچ اس رقم هلو لیخشسژ ات لاسهحسیم ( سر

 ۳ ٩ اب وام مری 3 هاو و لاسلچ مر ۳

 + 6 هر لحارلج تست نا +اهدسم لاسو »۵و +



 ۲ فرم نر ۳۳۸
 روومف لایق لمژنو( مسجد اردو لازافس طنز رام
 نان از تب ژان مشسز اتم دف اض [ منو رب دو ایب تا در نزارو کسر عاو

 نا یوصتو رب ید یار نا ناز رد رو تار 7 مهل ایم

 تارا رب وا و ور رک طینفرربار برام اد ۶ شر شن دف

 سارا تس او! تسود تا ا چو ریو درک قم لی ب باوود 7

 لالتحا عراطف+ ید کو امسسهبراق شب شیب ۵ تشزگ

 هام ؛ یلاطاسمو کج خرورخ | مصر یبا تزطربهاا شتتفدا مو تسفریزب

 تلوم ارصریما بدطب ار روید فرناز ده تار یو بوش اور

 نک لار العاب ناف نیش( نم کا اهتضرفر

 تور لاو, دغاج نافنا وب نیا تك نایب ایس هل جزاو روش رم یک

 توپ باطش ناز رم ناطاساررغ رفرتشس) رب تم ولع هک ست | ول

 کن صادر تاشو | خو تسصرف ترک ۸ بسر یه ان ناهار

 بي رگ ی صاپ اچ از او ور س-«تساپ تسجلز و مشی اونو

 ۳ ریتم او تور ۲

 لس یرازتحص ر گن ثرعيرر لاو لعرخنراولس

 م ت 9 ۳ شم ناف بعمل ایلوا

 برو ر قله ماه دارو لاسهدذ اب تمام

  مدور تشتو لاسزژم ندا, مر من اهل و اش خزاطلس
 را بید لا شرف ناف شم تم نزایلس

 برو رب

 ۱ ۱ ه دور[ تب هاش بنا یک شوَور و رایت

 لس و دز نییلامالع ناطلنب و اسد ومت ۵ اتم نزاع

 #ب دور گیس و هابدبو

 وا تشس !|ر

 ب سود محل دار لق تن یو رپ و هان لاسمد تسصس (۳)

 سس



۳۳ 0 
 تایار نوزوب رز ,زیشساتبعن بیم ام ناچکهشر ع تشکر قم مشهد
 ار غیاب رزفصرما فرو رب ناب یسص نم تمو افت کو ودع نیرد اف
 ام نام مور رسما رس یر اچ پس
 2 و اش م رز رمز تص ت شات اتپتم فا

 مترو مقام
 9 یر صادق نباید ینص دا تصخر مبل شرب خم
 تفشع_نیتچ ی ریشه اما هرهام نوپمآن ایمسد تسکت داعش
 روم تسخام رمان نو رد ارد تف رعقژاژ رب مورکب ضرر پت اَ
 و یو خرس تموم و فورد رب ادم نورمن مد دا تست
 م ۳ عراقثزا بت رفتم رد هد اشک دعا جی ردالد توالت

 خط اسوو ور تساقاط ورآه دز ء اس سو تشنج وتفمو مار تک
 ساید( محیسسم و لقو من تاپ اتعو_روم تشرگو را تو اسمسرقمتضعزاب
 و هراقنو 2 تیبا تسعط عبا ی هرلک لعاب مس تشا ضعف تتساو 2
 پیرو و تل بسر فا ی زار صاف تمصلقو پس

 لباقب ریخت فست ان ءمصم» تشازا رب قفس ید ازهپ بصچ
 کوب فر و ارج خشلد شرع در غنی یدازگت صد و انار اد تای
 منا اهیمژ رب 11 ۱ ياو دام تیالو طع لغو ختم دبج نانو و

 لضشرب غم ترم طول هان تی تو ایحاوریسانچ مش( هو وب
 مسی لصضصخار ربا مسلما پغ عج لکه زید حر زلف
 او« ناف لد ام و دلت بل مات همت (ماظاد بو رروآرو

 ممانژنتش و لاسرا ی و ارش ان شین اره نگری توسل ایست
 مرازماش م ان راک نارتچ وورع نارد و تحاو هباد تساو نآذ ا هرجد مس ذقع

 ور ئر مر تسسمم هد ساتد هد ات م 6 سرما اب نزنتشسازکاج ارو اب لایاد
 رپ نابینا هد مرقد رو ار صبر ختم د لژیاش تسصمر و ار نایت



۳۳۲ 
 نتش ۸ | جت تم انع هو جرم دافا تساوا ناف 5 هتچدوا 1۳/۹ شا هییس ددجوا

 یکسان لف روم رو 2۱ ویع نااژر و منووم تضجترب نام تاج الا

 لس شتر فا انار حرم ۳2 نا ایلف صد ان تو ۱۳۹ بد یر

 اواسط شا شیر رام
 نوار نطرینار تسنیم ده ور یو

 تسعر اه بر فا تست بسا ست و نصح و شکر بد تر نر

 ای شما۶ رگ زا د ۳9 نیم اس 1 ررمز و ریو و 4 مشرق

 قادر رس دا
 77  ع نالئالاد بج روس اف تاالثگلو و من

 ۱ بم ط از نا شنا دات ارغ ناعانور شان ایر و نارد نیا کس
 تسمه تشک و رو ید مری باشن هسوج

 تر اف 3 «لا ال مریو 22 شیخ ور تشاطررش

 اقا لورترپ ناب مورد رظر لژاتم عفو لعررم طسزبا تسزطح جزا یضعلا
 رخ ناو ریارد بیر و 1تسفس تار مصود رو ناو راز |زا منووم رخ

 رریشسنارطم تف بیتی درز یه تساخ
 ۱و لس ناینفو از ان

 ال لک < هسارصو بیز او او مو ولر مد اراملو گلو رو وورسد بت لو ممج

 دشت دقم طافر ورم طاجنا ثع 1 میم اپ نما اچ وان و

 ۳ سر 0 اب برطمتات

 7 1/۳ مشرپ از تو هر 7
 لاو رب تم کد ]۱ تار

 لابان رد رب بسش تنف و ن نچ بم رم و

 ۱3۳زن سو ام ی یر نا تشنج

 ۱ تست مار

 لار 2۱ رم تساکح زنا" یاب ! یخ

 را تاب تمام ت تابع سو دزاو ور وا اش تساشن کد تتاهطم یا

 » ی دات «مر- ی (|)



7۷۵ 
 مثجاو رب رستم الا | ظآو ی دور ور یص برم صگألاد ضرب اسب 1

 ندا تصدی تیز لا هو یا از

 : بریووم تبضملافاو تر + تسالو هفت

 لوس نم( پلوم تیم

 ق کمرد تم دهیم ِ رول ء مولا من روال جرج

 پا یلس کارتن مو رک نسج گر نیس ذیاد» ین
 ۱ .یلزت تنلارع سس اشتباه پ ین بسر رانا ات هرم

 دختر امن نیامد رو ار هسشلآ | و هش تفف اد دع اهالی ارتعا هیسرپ

 اب تورها تسلط برن شتر تضاد شساس ی دما

 فیلتر برو رمسیلا تش مو رک 1 نسسمو اچ ینجراد روي بله و ومفروپع

 ۱ عی» فروم اب( تیینصلی نم ر ایا تسافص و واتس تساناط او منو

 )سن اه ید مارس ناو, همش یرقرطخ مر یشسوا ناز ا تنگ

 یراق رم یس اف هی وضع لورنزارکر رکن تک او رپ! رک شل

 ناو بسالع ورم افجر او فا ضاهشا زا لا ه مصور يد تانک مدت هاو

 اطتعراب اریرپوا سنا بم راد / شم

 هجری شو تی ار یا داد هد پاک
 رسان یو و ازم زمین

 0 7:۷ ۵۵ دوبل | يا ۱

 دامی تا مب هتل سگ مک در ۱

 همراهان 9 2 اه مر ترشتو و میس همی اب امن یه رعنا

 نیش! او وا وا یو ارس و و اس

 ۳ تافل دلم تمام

 تو رلخ ر ( یی تسرر مامی



۳۳۳ 
 سو رب تسایج تنقو ارد گر یعنرطفرب | غیر ش و
 نام اددیح رسا ی روش ست اطا مزساشب ار نام نوار نا لغ سار

 ورژا هو ایت یی ن اف طخ رسا سر یهو درو اما تن اطا نر طرپ ادا

 رها قد نزد رد او تنم ناز او از که کا کار ارور مترا ارفک
 راه زی بس لاعا تمافاک تم تل 8۱ رودوزوب منش می تسریفک سس, 9

 بت ناب نارضات روا او ندررفچو هد لار چ کش ترم بس ای

 "تاطرلرارخ رها تلف یچزو مساعد ار عمو ادخشسپد داد سس
 ۳ را هشیز یو رب اسم اما

 ۱ م ناطلت» )ماتریس دقت عربلو هرح نا لاوح ۱ تست نو تسف ون

 ۳ و تام تی هکر چ هوژرباط تشک ین ارس
 و صف مصر )ام اب تتلو شم نره و و و شروی ارز هارو داد زیور

 رقم جرفو ۱۳۲ رم فرق رس هرجاف خراقا و ورم حررتخم

 رگ لاممددب د 1م هم کد ی سرناف ۵ تا هه تیغ ولی

 9 ان حلاضلو ات جرازخا ارد

 ژاوی مياد یوم هدر اشک ازاین سم سوره تسلور تسالواو مآ

 نایاب تیخاد هپ تسس اوت تتسالد لا تتسیلد تا , راژ بارش تسزک

 .منبرا اصلا هد ماش کم شب ریو شرط ولا علصفاربز خیس یالع ندا
 ترم ۳۶ رگادخ رز دی یر وب سم لات مر تنو ازت یوم

 ماش و قاو رپ تاب ورخ مش هدربرورط رو ماج مات زا قو او 2

 لات عفو لا هطسر کشف رخ در ینصخز رب مشوداس لود گرد اوس ا

 0 طمشساد 2 د قاب باتری وژماش تنور

 : نیا رم اصرسی ارس نطررم 3 و تور زالو اد و تا

 دز و رو مات اب هد ادا سا طاق دید

 مال تایی رک ییشوسو را تاب هما نهنگ دهد

 نت 9 یر نیرضو را وال هرم تنش شست



۳۳۳ 
 یع بهم تستفگم میر غیب یا و انس بسابماک

 ورک بش رب خرم درک جن« که مو

 2-۳ ۳ِ#ثب زب سنی ۱ دنیا ۰

 تب دم هو رب دارط تسرحمو اسم تحرم کرم مایا بنام 1و غرب

 تمرار قراونا لفاو واتساپ رک وه ۹ ازماش شور

 نی زا ممگر یو کر لود كم ا ار راقس ی اع نفخ مد الا نیش تسلبقس

 رسم کرد بی 7 1. ناتو داکد یا اد

 ۱ تست تر نابجنا می راوئسد تساطک

 ننه ناب یزا نان... غم باید ار

 رگ تراش ۱ جسم زر رب لار خیس ی ع اچ

 + هد روآر ور اشت

 نت تسو وه تالار رسلابد

 ۰/۱ با طارمی

 مسی دز ی مس مانی لی ۶ا وا

 بصیر | تو امسسمّقا تفرش تسزالب يز زغ نان نیا هب تسطن

 تایزعا رد اماخ 5 زع ی را بص بی سرش و تا یار زاس یمصامت

 هتسساع متن سس وا جمال وصحرد 1 ۷ لاربرر ۱

 سم نت با هولا مبوصریدصس سا رم ارث رم ار هسحارپ

 نسبت فا هریاف تسلود تساپلوا تشاع ار ام مشتسربختواو ! ۳3

 در تند سم بک تشک بم ات
 کا شواشناوف او وحو مشت ضعو ت تساود هر( تسر راد اسب و میاو اورف نوچ

 سد ساده د تفت بانجد ایا رس تخس ازآن اینا

 + نان بلا بطق ار



۳۳۲( 

 تسا راگوا راک و درو ژاوو رس اوایل بیاد شش ارز از کرد ۱

 ال ایوص نر امشسُ رامییمزرث ۶ ۲۷با ملا هچ و وضعلارو ایا

 ۳ او ىلاسودربءداشتسزف واج نانو گرم هو رگ لایغررف یلشهزاشر لا

 و رو یر تر ان تسمه بجرمو اتسنب مورخ ین هیتسش روا

 ۶ 7 سم تیز نوووفص ور سرخ «مشوی لار

 راهرو نود ور زا ریطا بس قد طفل ساره تسسمرلگر ری زنیم د

 ی تب کارش دور و رازقو نان تل عضو رب تضکرح و خوری ۲۳ خواه

 و برو[ ترقر رگ دن لار اچ و رشت اورص ی رایسو

 تونی ضیا هسا اولا ران نی جو مشی

 تفرش | سل ار سوله و2او و لات تا اور اب گز

 مر هرتکو راز / | تسلط نادرد خشم زا ااتعد روم مریم _س

 عابر نیاید ریدر ادقبا لای او تفئرت تو ید ات و ام

 هداصارم رو تطلرسزا دم تست ااتدا

 رپ هرگپ نو و طور تتحاه مباغ رس شوخی سرا

 زوم خزر س لا دن چو د ناچار یسزترطاف دت تپلتیسافب اب در
 ۳ او مپ زود تتمش امن و زا رم ین ارط نگو نی قم نترمتد تب

 زار اولا تا بساط وتو سلاسو تشآمب شروع ریتانم مت

 گره و نرخ لر سیر پب ۳ -ِث

 مواش هد درگ ببرد ز او یر وزروم دیار ذگس رق ارظفژا راس( ض عشنروراووا

 او تستر! تب ۳ دل لناد تام تر اف نصلیررو تلصمار یر

 رو سی ناب ادم ارش امانی شفا رانا همت طعم
 شیما رند لپ تا و رنک و و خحرش نر
 یاسنورسد تور لو او دیس 2 مات تمح نی تند ها هاب ۳
 زرختوررو ورا ناتسالاو تسساهق سا ۳۹۹ ترس و و
 ان تفاهم بن بر سو زا تسرطم لا وا تسلعر



 0 مو ۳۲۱ ۱

 لیست دم رد ضرر تشکر فارس تبباذعر لر ۱ ۱

 تشزمناتک تیپ راط تاج ید /لتاوم پبصشم یک و تم

 وا وز اوز لاع مقوی تا نالکن زا ناتو زر تار ۱

 تسلو تسلتسالا"تسزا اب رو سالاد دی اب ید ارتنس]ر سم دزخ ال جیم

 راز شناور تب اثاو هد /تتنسو نیر و1 تساقزرر لوطو شوععر

 تیر رتزر اهل سال اتو نریگاسر تساقفار بسصسررخرر سام ما

 لایه اس < سام ان لا لامشاد و ادوج تسج زلواپرد ما : ۳

 شتاب نیو نو مر لود دناپ خسارات نر ۳
 مرام هشت تخرس مزه تم با را هقش_ و ی نی طابزر رستم تفرر

 رش تسشس ور لاری شا و ت اب مد دارت ار نا خلم

 لات شلخو تیزر هوم کت رب هتتس سم ک

 باغ تشک ت یوم شش بت ها دور بکرمارد هاچ ممد بر

 قتل تو شناور رم یزاطلسور ۱)اش تسارس تسلو رب ی ۳ ورد <

 نیا ار تف و کس رد دو بلوز کتی م
 هی ران

۵۰ 

 ممد سلوک رو ۱۳ رج مش یتسزورفا لو

 زدم راد ها بک مچ رو اچ هرم نا

 دز ۳ زر زی 7

 هما لات رب شنسکت بد لاک رقلعر تر اه ایارس مضحت ارس

 ناطاستناباتع لوس غلات اف تیره بیرظم ارت تافل زن یلدا

 تیک اد رو ارس لب رخ اطو ارد نایشصواو/ کلر رم شفوورمصتار و ۳

 شر لیفان فن تا تی ح



۳۳۰۹ 3 
 3 9 تورو دادم نر دف ۳ هزییسسموا تشاع کیر تسلجارد

 1 زورگزااوگو داش ترلزو ۲ تورم تیتر کو جنت و مش اینو

 9م جالب رثو وی دایلا کس ساد نان 24 مور سلم زا وب هرپب ارو ساب رج ار تعرمت
 ناسا د زش تایموسا محار تیمتت گز زب تبسچ رب
 9 5 5  1 ۱ طب  2 ۰ ۷ ۷ ِ ۱ 8 1 ِ ۱ 4 شراب رای تسا

 3 تر او

 9 ۱ اد گر طعم ار
 له ازایورشتمرازج نلانج ..... محسن درو | ری تحو*

 ۱متر یا تاک. دانش برگی
 تار ناو تسبلو هص م او صاش شاه تتساوو کم سم یزورفا شما

 قفس یه طراوت تاپ ییاورزچ علشو ورش تم ا افعسوم 1

 نرگوگد اید و پسضق اشنا ترس/ صاف ذ اف تتسوو زلال ر شم امت من دم
 امار تفاهم سان ) کر مووی بنی

 ان هرفو او یر توت تسکین تسلو دمای عمر لع مخرب تسشرم
 3 ژرطل درز لد مو لب اس ترک یدورروب نتفع ترمز دیر ام شی اسید

 ۱ یا یمن هک سوگ فاف تیک لر
 بر مهد ورک

 ۱ ) ۱ مرز تنش لا

 ۲۳ تار دیسک بم بت

 زار نضوخم شراب ترش رمان زط لباس ژل

 ِِ ۱ + لر تمام



4 
 ۵ ی بای ناتوان

  احمر ارایه سد 7 ۶ اه زر وم لب تسایلاع تاب اد نروب نزد ۱

 ریو منم داقشعار نا رو تساجا غیگرب دوو يشضمرو لب دتفرو ریو گی یقف

 هاش ایلارگرچ ار شر وم جاروسابو لو ج ار مارس و تاج ار دن

 گر | هر ناراشفژو مظ تا اع لو زو آل او ۵ اگر رم ار ناراهشسج رو و
 ّ 7 ۲ ۱ ما

 تصش ریو رجال املا ررمیجشر» تیم لبصم تمسزالع تسداوس

 ساز ارتش و منت اکن اپ ژزم کشد راز ما سد دهشنشن اب ناف ؛ تورا
 هدرمژ تیراتعل وضو تشکر زاسو رپ نریاکت الو »ریست ضزب رپ لا
 و تسا لض ماقمو پاپ غیا و مر اریعروساپ چج ار نرچلاسهتچ میرم ورم ترا

 تشاورشل | ببر 9 امار رصم شدی ام تست امار اقا ارس مو وب تسلاج

 7 تشنه شترارسب تن فسا رخ ذ او ار ین لا رحرر يزورفد هو خر از | رج

 نادر ور سلاز فوم وصحژ او گر چرب و گور /تسد امسّرف اتش

 0 دزاتش لر ناب کیو رول شرصل اخ تاب د تشسد ب شروشدرس هو /ل نا

 سنا فر امان مش وقاناخ عج نرچوا بز ام ازرهم لار نان
 7 رنگ ال ارج روفوس مچ ار رتورب نر ژیبثد رصخراب گسکد هسسازرو

 تیکم راوو مد رگد اکبر ان مدالو و تس و سازش ناف ى ات

 بش اف و و ء تسایح هر حس كس سرخ زر ه و رو ]اشک اکم و زوم

 دنر سام ذاک هساشکیل و طخ لاو رو هو رو ریلا تسرففزرمح/ن )شن

 منا تار و ام رهابا تعلارطو تسسا ۵ اق لاع کر شش اسلام تسداع شراژمزیو

 م اک | ث یلوصکر شی لو مز ناکمنارو مورد ام یوذبا تساکو
 2م ۰.7 7۸ نا

 تری ابا تبسدک یی شک اب تیمی وز مونا جو سرچ ار ,یصعل|

 رب رج رو تراز ارتش فنر ی ز خرا چار مرومعطم عرف | یر

 راد هسسور بم تایر و مت عزا رج !زو ارم |( وس ( رج لر تسگاد هلو محو
 َ ۰ 1 ب  ۲

 وسا جارو رو رکن مپ لابج بساشرد مورخ ترم نا ) هتبسننا ارم اف



۳4 
 وطن والی اش بتجرو یاشار رج تشناو را هق تسلط بسا

 هد تیمالو تم او ترول نلارصب تم اب ارقام 2 تم ارد بلیب# ارش

 3 1 ترک تیز ورم ثساح تیزرو رام و تشلت مت

 دلش تسن ساک » خازن بیر هاشازری

 ور روآر رخ + گشنور من اطلس پند اطلسدازیشا نشو داو ماوس
 + لاسوو و سس اع تسرب ور تسایم تسجد و لس

 میرود و تم ساز زی ّهس ارم ا زا يافت تب رم

 و نه دز کج هتبساکر سگ ا اد نو زی لالقتس

 + لاسو زر ززیسوا تسرلع ترم :ورستسایح تعود و

 تحسین مرد ارباب نام ناف طب نم نب رم ار

 صراط نا لس هما بت تطر 5
 +یلاسهر رروما تسوطمو اار رم گیج عکو م بنا

 روس و تشآر تر از اب مک نیر همش نیا 1 اجر ماری

 تر ت ثبمالو ار نیت هو شد ترس اد ناخ تب رچ بکر

 ط لاس تسشموا هد تلع هتسرب و گم سو ورک

 تساوی

 مار اج و نا ته لاو سر مد رب لاسرورش حر تفت شا الا لس

 میترا ام تسم منو لو رصاح فر انا هند زر دشت

 تسمه عن انچحف یر ءامسو وار هسو ریلفرو رامسپ ساید و
 تشس

 ۱ ۳ فوع یه وب

 هاو لاو هو 1 ازم اش شکیبا یاقور رخ مرهلفرو و انا لت تا 7 و و لاو اگر

 4 الت تیر ترشز رو سبز عا اور ش ناطاسسرپ بار جر زا ون لا *ازا شم

 هو مسورگ تاب لاو رب اس م» نلاخ + ام و

 ِ بک ار

 >سص

 زد موی

 ی یاری ی نر اه

 تکی ل 9 ۳



 نخ

 4 / اد

 ز ۵ لاسهدم تنوع

 " رک شک ور س كم دی

 هنر تی قلی هی :اج.هسشنا یو

 دلاست تست تم دست بدن 13 قم

 + هاب مش

 ٍِ اد لا تشک ورا اء

 تصور امداد تم روش بت گحیییلا ما ماد

 بقا تن اسب ناظم نت ته اطازرب تسشش
 تب بم ارو 9در او سما انا ها سل صرفا 1

 ی ی مس بن فری مع :ناویسریلف 2 | میل ور و, زهر

 ۷ + لاو تصادنن تور
 اس

 8 تشک ما تگ من ما موم

 دسر ور نم ناطدم تردد شرب ار واست اذان زیلا ال

 فاش ور اوو ووم ْخ هو بت هارو ما . زر گل تر مرمو

 اس ابر کن !بلطرر بلد | رتق رگ دا دارن

 کیو تن زور ماد تابه تمرعو رشد تشس مو

 تگ زور اعو مشب تیرصس ارم مرتب یشاکید اد نت زا نوغرا کیه اشازریم

 و تش مس تر تر هارد اسب نااطألسنایاما تگ .متفر

 لو نناکر اهر تیبا نلارود دردآر و هارد اب اطلس جی او و انار ] رورخرتخو

 و تصور تاج تی هرم ی امد

 + یلاسوو فور ما تست
 ها

 رجال هات مالی ا کت سلنا وزسپ هاشم

 هات از 4 هاریب ربا اب )سن راطاس ی مزر ا ازم نا 7 | تیز نیت

 جو و ]و ارج یا ج | رغم هادنچر لاسدژایااد

 ۳9و اتو اد لکسوس وا ۲۳۱9 فرد طتخ ر-لاس تشمو تب و

 # 9 ۵۵و نمک لاص و زاوو مرسر



 3 یر

 . يمتیاد نا تنملعرکم | هو رد ه ملت تسلو حرم لس لاوحا ۵ ار 1

 1 ورک سوم لاسدر ی رصیک ع ترواز لو و تبشرد نلعلع ام یکی العا

 ۱ نشد صا اضحر تراتنا تتلو و هتتسهرب )وب نیک ون ی ان آب ادم

 اکرم وتبمد از اشر» لاسصلا و من مت ان تماع نفی رصتم# رش طلوع

 3 نیک اجز اکسس لما تفا لات ناسا رسم تو بیای
 ِد ۱ ۳ اینست

 7 سس 2 ۳ ۲ لیبن 4 ۰۹ ۷م تنم هیمو زاد برگ

 : رورشيلاح 7۳ 23 ی ۱

 ۳ ناطنم رپ لب بس ور و

 1 تابش تیشاو و روضحرو ودرروا درج هژر لدرد اب اه اجو مد زی رمت «۵ بس
 1 2 ی او ی ترا ۳ اب تپبالو نام رویش و زا هریمنپ

 اب : ین هلی ر هل ل سو 2 تست ح

 ۱ ۱ و یاس روستا مابمات 2

 بازو ها تب سد

  یادچ لا تب اوست ماسک ما

 1 1 ۱ بیش میم لر

 : 1 ۹ ِ ار ی بی موم مگ

 ۳ یتیم ۳ ح

 مش ءیسو اهسپلو رو ته پ بج ارج امار رام کات
 کیت ته ۰

 3 ۳ ی یا و ۰ 4 ۵۵ رز ی

 وتو ال وچ سه قشم موم وه نم هر ما 6۷,
 بت

#۹ 
ِ 

 ات نت زا یا ام ازت یا تفت



۵ 
 راففو ناو نرم رب ۳ هرم منش او عو اچ اید اگه رب لاح تروص تاب

 ام او تقی زار خرش نیت رک سموم نر ناسا
 زور ام بصقو روخ مو زلف !تاطا رو ج و چرا )درس پ چوف رد لوک

 تن تست سم ابو / ریو داد مک نایب

 ون ناب یوم ناجی رن هد ان تتجزیو» دایر میابک

 ناااخو ترک رم و روح ؛ت ۹ اب اج ترک هختسا را مبل نشو منا ام ی الی

 رگ از تندر و اقای داوری اژریپ ه دان ییاسایماق

 کر بار رد لاع بح اص ناثیلورو قفل ور و اسباب هم پیلاف

 ما ارس بسا و زن مناو ووشيرايو مد ناجر و ببر یطخو اس

 و ۸ عبد تر ی لا زار )سکس تا عربی حب ا نرچ تسا سا ناز

 نو منظم ووشو اتو اب تس  ترط فرم گان درو

 عفیس ول زن ارام نت لس و رپسخاو دف تلرچطس تاب

 فا اجاژ ارس واو یو د ثتسا راک تس ایفرم هم هشتم هتتسالو نا تسر ما

 لفاو ناوصتیالد هو روآن اسد خم هر نورفرد یتمسو اهم پا مش او

 تاتو آه داد نا شاخ تعلخ خرد ای ارور میم, رول سوم بلا
 هانی لس کر کرد اور تاسرب ربا کت سخ اس فو 3/لربق یر ه گرد نس ه ورم

 ی رک رام شخص نزاع منشی لاساوسوو کاج

 شهر مر | ازربمه د روآس دقا تسسز اب دن گو و ه رج ار

 تا ی دی دید رم ام و یاس

 علم ور و بار غراوناو ناشمیبمشج ناناخ اخر تر ترش هدر

 تم رب ناعلزا تسسارشت ۱ [ب اچ جشن کد تم نر مو ریش جر داحم

 بسوی و مد لمس دهید رو صنُم تم رد رفت سرا

 میام نونف ِ تخاسناین ماکناثث طاف یرو شنار بام ه مناسب اب

 نا 5 #2»ِِ گی اور | تتسسم تسالر 7 _ِت ور و مور

 ۱ ناطل جا ِژ نو نت رب و ریش یر یر تر [ن توت 7 ار ی



۳ 
 وضو اب تیم ااک یو امن ۱ زار اپ ن ازت و ور

 عام هری یر نخ فا م رب لازم د تیانع تسورذ اون اسر یاب سام
  لزاتن متر نا انربو ارت اف لاری ژاورس جرم مس او 72 تو اوصتقرا

 : ته ارمیقتو هایس(نااس سیب رنج هرس رب د دا ناشنایرد

 ۲ ها / ایم یبح طلای تا تسدک ه ذره

 ٌویصن رو رو ار رو مسلما دع اطمنیزز دروآس رظ باند ارا سو دهم ار

 1 نود مدل جا لاو عترت ب موم سارا ی ی دان اه و ی دادن کت سس
 / دور لمس ارس اژا پد شم ث و تیتر دنا اول هح تمرضح

 ۱ رو روح ر ارم در لاین ناز رب رطرم| بس ناشالا و نامش ناوخ

 مربع دوو ما ( اجر تماس 72 او زارع ! تررطع نا
 ۱ تل وصخ مر کن اتچار ن نر تسالو دین یر رسم ی ارم بصری

 ۱ زر جم دن هو و زر مش تسمه درب

 ۱ ت اره و ارتش بند اگر زر ی یحر انس چص از سس

 تن اثر نارو ماهر مش ور بم ل ار | رثق 2 اقا قادر رپ و تابع

 ۱ گز مناتخت یی مر شا

 تن ال و دن
 3 نان یو نویز ین یرتسصم ات

 رپدو راس ثمر ام سم تیم الد م ارم نرم هر اص ناشلاد نا ز

 1 تم ابرو سرچ وسمو کج تان هو زاد را منه زا

 ۱ . 9و گنایب تسره رزم ی هتسساک : ست ار هل سپ بلد درب هم تمالو

 1 میشم لاو تام نماز دهد رس شتر اور موم حروتفم ار ناربس,یاف واتس

 ۱ سگی ب شاعر و رس سم سم بسا سم رو ضد ۵ ارایبلح یک

 ۱ رییس اه ارد نان ان امر ۳ ؛و ررنحد هد اب ساس/یسلگماتتبشاد
 نیس متر ۳ و اتم اب ورا نرچ تسخ او پنوا ورص اک

" 



 یادم

 او تن و اه یا

 زا ق یتشوگر ین و

0۳۳ 
 نیز رمز تح اپ طع اجا کافه بنر ارزو نت عزا ِ

 ولاساو ورق طالم ضتر خر رج تر زوم تر تریاشووولق ۱

 نگر | یوم اور زا ترسم
 ووشو زچ ام نزار تار نما شزلی ره ناب دز ممد راک

 تل ظتن] ]مرگ تم ااج رخ وز غوبت ها وم ی زهوزس نو )

 ربع ترضحتفالف رد الوئترد مر رگززتنوا 1 مو ترا رتسپناان و

 رعد زی سس اه

 یاب و

 تا اتو ی 4 بت

 ناعافف سس نشینی تررضند نا ارلتنار تیالفل7 -

 را وتو ر لیقوا تدباتعشم دیدار ار و ]رس لا ی 4 (ناعت"

 لرتو کلر و ُتسح باز ناتاتفا تشفر اس3 |

 مدرس خا 7 تسمرلعرت سم شر ۳

 و ریو مشو فرح تام لقو نم رزق نا اقا تر ی میخ

 یاسر مم کد رم گام اب لار اد ناب ان رنو و له ه اهیرصیک

 1ام تساو اب یر ساحل سلطه و یتلاسروو وارد

 رز کر تکست لا

 رز نفتسیاور لای. ْاح

 نا بند ناطط پز 7و می

 تار نایر تسبو م ناف اب بمب ر او اقرار و گپ سیف اشرو ارب ار مار

 تمایز مع حر نارول او و م و ۳ م نابا لاوو و رزرو

 ناجا تا تک و

 ناتو مش و میو ر را منتسب * سرقت رود ۶ یا شا



ِِ 

 7 ی

 + تا

 22 مو 9 بوق

 در هر لگوازر)ت اب رحم تاتو رب هد روش رصم هوولناو زر ننایلسپاز 9

 ۲ هر رس اچ اب هند رو آر د یر طور رو | و( قلا لرسر

 7 و مع رک ف نر ترکان علاج - وام بلا
 جان و ترین انار شب اجر اکسل اعا سرب تری تستر ارور

 ش مش عف او لافا لو يه الو رخ و روم شم ۱

 بارد درشت سقم انزیفشن| | » گیرد او داش ا تساقا افت نر شیلا

 سیا و ناز رز تشک هد و بیت نافارچ لرد ۱

 توت و تا ۱ تار همان نان تم تس2 ودر تی مد ارم بم یه

 تست "و فا« ناف ارج الاود اید یزاع

 ِ ۵ وب بد مش م 2۳ مش اشنا ارج اچ

 4 7 رز تضاد مد بینند رج

 س + م ورم لا لمس

 تو تسا الت لب وزرای

 و يا دم و تسجر و و ووب ب ترلان سم تی

 3 رج هوم سرم ازاد نا ی لپ لاس لول و لاو یسرلم

 سام )۱ تسایلاع تا ار رو یعرسن
9 

 ۵ ۳م و مصر رسوم( ۸ ۳



۳۱ 

 السا اد ناو شی درب تر درشل لص نیم

 کارد گ اب اب مد( لس رشت دما تا تم و و

 رپ تشس ازش رخ بی لاو, وصح زمره مع تاخ تعشار

 اب با امیر وتو بویر دلو شو ام تکی

 رب ید ها 6 برکت ی انرک
 بانچتسا ۳ بلربالاد بوم ۶م نوچد رز مادرم 4 + ث

 تستشنآس شما ازمو یر نسمجمضو هورع مشی نیا ارج هس2

 ام راتسچم شهلا ست 4

 دیر سا بسر تاب هل اد اتو

 دور وصجد ناف تیعسب ار جون مشرم اتش سس شلمار 93 رلعراک

 -تجدرار لر یفرد کرم ۳ مر اه 1! ط اتم 2م قلا اتیورب
 زا زر ارش ولا و / تساک ژو مر چحریلز یی سرت جاوا مریض

 1 تمام | غرس تسب نا تس لو نت بسر اس اید

 سکه زوج لا نام دوز تستر

 15 9 ف و هزربشلمادرو مار رسم بنا پی بیات

 متتسارا 7 گو !ترچل# بداق ممشجترحرر و الف هرکی

 رز جلد ت ۳ 2 دز یاط» شام

 هوم ارم ترور ادیب ما دز منا سصم ریه دوش

 نالتسمب تشرب تارمالارط آتش مر یخ وات اتو مت ابا بشر

 تف لرد نوار لرد مزون لی دم دوس ناف تصسو اژریم

 ق ات دیو اس تک

 رثتسرراو را تتساو اکسیر مرد | یر + طرشت

 ما تیلو دلم عطف تب ترضح نارلم رب و رگ ریو نا ستضیرش خر و

 تسطادنا یر سا رده اشک و لژاثمریسزا رنووم مو لا | لوززیشک

 ناتاچسدخ و هم اه نیت متکی ییزرس لا 1راث نازیعز س کو



 س

 تفماررتهس مد مت را و رض اهار ۳ تتسرپرو کریو يربخمر یو لوچ تم

 تف را قژور تلاش و لات یر اکح | رارو تشنآ وصنصسفزخف و

 ۳ ۱۳ 1 رد رد رم او

 ات بلط پچ اوم رشت کد جد ج لاو راز رمز رط | تسق ناب

 رج الاچو هر شهر ظ انار لفس نشچد دتاب وورب فو راو رلاسریابا

 لار زر یالق زا دسر رها لاو نزد ورم سرو بسر از او

 را تستر و رس ارارق ۲ زور *ریشنکص اخر

 هرز رو راست 1 ۹8 نانیاهواورا 3 تنزارورو لر زا رخ | ره مرور

 رنرییتسرآم حرم ی یراق خرج 0

 لج لام طب ار نام ور م مته هنر لاع
 ری ما 1 یر د

 نیو را لو زرین قیر / ترا بیو

 ۲ ی 9 ۱ بانو تن اراو بن

 ۱ در اف س تل بصنتتس  الارب ناداخ ام ازرم لر ور ج از قلو هرجا مضقلز

 ۹ ی کرک ی
 دن

 رم مرد روفوو و

 رب مد برگه مرتب
 مواد رص ع ت شو درس تسس عزا لاو سواع مع یستلاسرو

 زا مریکت فو مو مو دف تست "رو الدا تتس تیام يیبد ناب زر

 / ارگ رد تست از رو املا اب یو ار تسابرو

 راک 0 ترش تک
 لک اش اه مصر . .. یاس جراز یورسخ ملک.

 همسر ص میکرد ناف ثمر از نر | زور نایب روان
 رم | ین را نرو مربا شم بوش عطا سدقس رو ئصح رد ص1 عمار



۹ 
 تر کت لر ساب تس تره منو هوم

۰ 
 هج هم
 ک

 دست دیو رک | مو نیو سو تی لاسو

 بجا طاق شرف تام ارگ ی اراک رب بلند اسکار هد.
 تان و تیوب تین گو شا سل

 ناهضیاقدرو وب تسطناو زار تط ط سان باد )یا رود لمزج

 مس یرهارق و طباونع تفاگشرم تام ريشه باص باتو

 لار وتتسکو تی یررمو یداباو تسامرما توربو تطلس ّ

 بو ات با صتبضساو م ازخ > لوزز او ل اطلس وتح را ناف ل ابو ی

 تانک یاود هامسبچ اوم هما ببصص استور بام ناف

 و طناب ارق نام یلاعاتگکن اسد متمرد تسا راک رد

 7 اره بد نا شاد یاسر بام

 یاب یرنرومس یسافرتف د تیک لعو شثا»ر ون و زا لر ور ج اردو ب قداکب

 ترم برسم سم تساتگر یار ندای لجن + افسر ل بال هدر

 ارش هر کم هو میقر ه درو رو طی عا رذون تتیسو ترسا سو دنیدو

 عمه ابو وری سم افتر ین ار ساتن بیر تشابف او فو زوم

 تش رخت هورل شم اب 4 هسسزا لرد تصتب سر ص میخ و

 كم ارع كتسیوسو رب ام ه ار نر طیضو س اف شاو رخ رظسء داف لصو یرشم

 لاری عرظلو سرخ > اسررقسرپ وص ابا مهثچ و دا ۱9

 لاع اروم و تب # نادر دگر یاد اد ماد پد له

 یا سپس دز نیس تا تیرع ناز 1تا پص 7

 ار او ورم 0 ["تمار نارعا هم رو ناراو سصمام) 97

 تم تا تم لایرسو ۸ اونو مر اب نامح اد ارام و رب بش

 هایش جردج ریبن یدک یا جد شا و وب و ان رج

 نورد عمار تب دوس و و و مس اد اهر عزا پس مد ناف

 داد وپ تفرش 3 هررم کت سفت میاد ( سام



 ۷ و ۳۳۷

 ئ و رد ح تذر مود لفور [ هرم لوس او صم

 ۳ هر )تب زیور اتو منم۲ تان! یریی مین ررب وب

  تاژپیف حسرت نت شف بکر رود مد ات, تسد بر لک روتر
 ۳ ارد رخ سر خان نوتسدا تیشرت

9 

10 
 ۳ و تو یرازگل اب دا تن قو مآ عروق وب سرش
 و تسشوز لر طب /تنشا هتساارد روس روم ال نو داد سود لالثعا

 ورم آرد رتبه مهمی ا باس قطر در خر

 زماترنو هیتر فبّج تانات ترطقا ب باب بنا وتو

 تالار و 9
 4 _ب

 هو و ادور تب رز تبفمو ما بیرس تضخاو رم راعت حرازنایپب
 ۹ رخ برتر شتر

6 ۶ ٩ 

 ۰ می و ود سفمناوزم نایبخس ان یو و هوررخ فرد رخ تیلرعز ارم
 ِ تری خ بارش ریش اتش | قدر یار میس ۳

 ی ۳ + رقدش

 3 ار تسلم قرایپ
 رب و و تایل اع ترا تضمنلازرو

 تنسیم يلیاکدا لاو فر دتجار تترشورور تمشزلرر

 زد امر رنو و سدقنس افتضج 37 لر ۳ مس سقم فرج ا
 ۹ اس ۰

 تایح ت سو و سر و در نصلرد تل اف اه ررورر روش مس ازایبو اف

 2 اجر دورود ستلف | لاو نوت شم او ورچ

 لس "2 یی تو منع علافتصالع و لاو راک هتتس شعر []سرغصر ون
۳۹ 

 تر یاد رس سا تو گرو دخت اف قد ادا

 و 7۱0 هوم اه در دوم ژور یلطزاکو شناوروفو

 ۱ و ورم ناب شنا را و تابان تساو  تلراجم کد زیر و سوی نحاض

 سود دازسکر اکو تگ تبار رز مشورت سض و ورک ی الو یادم ین



۳ 

 تی ناو مرا همه ا | شاه, مس شب بوس زا تتسراپع کت سس پترک

 54 | تیک ما گی مضشلیف» نبوی باپ نرخ یر
 ورب نفس تر تسروشلتص من نایاب بآ هرطق# راد بار

 تشبمز هرس نلارد ناایخ زود مر ارج بس رگدا اد باوچ نیا تم

 یمن نسب صف دف شن ادسپ درب نافث

 سرم ی صتناثیاذ ۳

 مارال مو تلاش اد عر ان دن شین اش یرف نط ۰

 لب ایلاناذعم مع و من مش توش تیر یشکرس زا ناز نااخ شف
 | نا تب پویا تام راخ توس ازری س اهم ید ور رو و

 مصامزلزا بسا تسشار دوش تد امار نور ترم کرم زاژ تساوی

 طح نرو زرس انا ترطعار تشلت تابانعد روم هیچ تسسز از مس

 تاتو رم و لابجمد تورو ب۵ ابو و ومف تسوو ۳7

 او یرارطم قره تربت و اوین ماکو 2

 میيواد نارد مر روم لایق | لو ام لارب| نحو و ررشم لزانم متن الی و مرضوثحا

 منبر یتستسحر زور تزقکا برقسکی ای اب ما یژرظرساخ

 را حرطهر ددد تسانا لاع تاب ه گم نچ اپ او مت ,شستنوف رم لارپا عضو و

 هنوز لایق لم لاک حررطکه دو ور تضاد ع کلو

 مش لص+ گر ذره الو ع بجرب درب تاچ تر نارد لار او برص ناف 1

 تاراعر را م] هدوسا رو طرح د ازم لادتمد هاشد ( ببر نر لات سر حک

 تشمالرشن رییس سفر لاک ساب د لامپ نیوچ و ون ثسارجا

 رنشسا هو بست | را رعایت رس جا زا صح ت : لا

 11 »لرد ارانصفر نو رم اسد نم تسدر اعم تبرضخ | لیاکر ورم جلو

 بسح اص زور لمس همش هر پ مش کس ایمهراخرو یو انثا بسا هتسرزمخا

 لب سا رد انا رج فا بیت شبا و زر 1۱ تسک لوصح زا سرو وب ناف

 هو شش رد تلما ها را ام دن مهشید اوسر رپ ین جد 2 تسالو

 + یادلا 1



 شکر ترطب 1 ماچ لانه 1م رششاپ
 را ار سودا تست درام سشمیب تر

 ران لا ناتش» مر چیبب راهش زر نص تمام

 ۱ امر کرم شم حرف ۱ منم اس کن ارد ۵ رب رد

 بیا زا تا ر اجر اژ اب ورم قااسیم زا هک تسب مهیا رد
 سلب ضریب قادر نایک با صومطش تضاتا

 تساو نادانکربو نایمرد را ترستسان ا و شکل و تارا نینجا مگه

 ۳ و ور سبقت نالک باسژپنا لس او کت 2 فمشجد لوپا لپ

 غیاب لا عرمز نخ! ان کا 2م ناروریزاسی تسر بان هنچ لوطو شرع

 ده دنیا ری اب 0 سکه روار ماگ کر رز نام

 زودی ورشل تس ارز نادر گر زاس ترس نیر هز یاقف با

 0 خراب لرد هد هاو هب مد رد ۲م - شب اهع هم

 ۱ راس تاج ناو

 ْ ؟ ۱ و رام تس وخد شم لب لد نرو ۱

 ۱ . مشبرچ سد رب + لقخ 1 شمار نیس لوریب ح

 7 لرد ۷

 ۳ تسسازرلپیسم . .. رله هد ارش هنگ
 سم ا, شف ۳ تاج ندزفآ کا ۵ ید

 تب تسمه یرام ٍیز ولس و وب

 3 مث بیمه مش ار لوک شه رج ویا هزیس ده و در

 تیر هد اس دن 1۱ کبد باخبر لا اد بلد شک
 گچ ام یر ل نا گچ وم قرا ناتشاد

 تر ز تردج راک باب چا
 1۳2 رب زا یو رخ تست نو اعم

 مت هنر ییو ژورو متر ام دن 2۳ 1 ام تسی مد نوروف مرگ



 هن
 ۱ رد تیم اصحاب و و دا خش اف دا اب بورد

 لات هرکن الی دا ۳ یا میر ۸ رک مهد زا فر ته ار

 تسا عراط 3 سرش مش يع ترا خم اوت او میداب نارخشک زاتف رد[ (نایسو

 پر تر ارتش ترس بزن روا رحم و

 طور 27 تضزر یزتزاو وا ع ( یرذتم سا اس دذچ رانا

 لب هرکس در 2 7 هک ۳ ۲ لا

 رطبررم رد لابثال و شو طخ» لزاتمولو لر هرم حق بر هر هم در خیار

 ۱ تیانب) نو ترس | چو زنا

 تنیلارل یبرابب تیغ | م کم تن اش تبسم ها رف هوش ده اد مر

 تا ت دم وب اد روت فا ترشح کش
 ثسنآرر ها بو نادر کس | پار عاقل شرف اش

 نشت یمریخ اف تک رد نیک )سر نا رپ

 ۱ هم نیاز یار شو زر تام اف ناو

 »۵ ورلصرعه دبیر اوطر منع ور لو اب اسب اضرماو ی نر ماولد و رو و رب میم تشتس خرا

 رم جاش ۷1 سیره رس ار زار نر سو هل ایخزررت

 ناکام سا و هر قم زاهد منشا دزروتخ | | شد هب

 تاتسارصف بری ناف رد بری بار شور ِفط 3 2 2 ف ره درو
 9 4 ی تسمو مهر یا

 نر زر شنا دم

 هل ئ : متتچ ماه ی زارچ ۱

 تر شد هیسوز نیو نا 97 روز



۳۰۳۲ 

 فور اورم و هرشفا عمر وصال نار و ام هو روآ

 |۱1 ( شاع بوت ترم تار لب

 بر تشکر ام ۳ رب نامید رشد مرشر زد صمورم اب لاچ

 زر تست لیست باغ

 راشفار رپ ابرو اسم هاب ید و گر رو وم تنلاختنع کا ناخو رو ار

 موم رک پسند بوتلو منردش کت لر تتس ۶ ا
 ک ۰ ۱ ۰ صس

 تان ار و ژیقتسمرمآز جم زار تم تا زا زا ناف مار 1 ناب
 ۱ هم زد شر و تنش مریشش 2 (جحرل ([ نزاع تفت تشکر لاو روح

 هرم اش وتو یر ۶ اخ یاوو نا( ور 2! زا توس اوریم

 خر اف تعماز باش جات( ازم تیصتناف سرو رگ
 1۶و برو طی رظع شن ز یر تا شع رزر ررش

 اتو گچ مور تا اد رریمو ورم تر از ازم و ریش تسسمارپ

 کات ۵ نا سرب آر 4 تخم مرا قو بدر الو ی ناز, شوش غم

 رم زر نادر تر ]مهار ام یا لی کی راد هرس

 مال س و میسر 7 رسم مر مر ۳ انار ایت لر

 مت زرین و + 1 مر رم اغ تر لاو یترلط

 طب تشکر رازگر ارشد ها ی دا تاتو رو لا غزافتراذا

 ۹11 ]و رو ریس قامت نم | اس خر تاک عضو ترا

 تر لا نت م) 7 اس جارو متن ارم پنعص تنه بلا ژاروبع

 ین عید اب نا ملکی دن ابر او و نشت اول ْن الا تساف ذارک

 شنا زییشسن ارت و تا ریو یراوتمالا رلاع ساخت شفا
 شل مت بام رای دن /و م نرو شسرن زا نام راوی بل کا

 شر راز رود بار اوکي زی رب سنا لک سای و | فر شر |یود و ریایم -

 لس لصرالا ی تسوج) ۶ اد گریایپ اخ شد تره ءع
 ربنااسپحاصو تتلو و لا هرم ۳ نم هرو زنم و ]خر عطف مادر



۳ 
 تافل هرمآ پاپ ان ناف سی از نپنوج) ار زاد و زا ها تسب تنش

 ۱ از مک در دم تفرش تسسزالم ۵ دیس وگو تسارح رو رم

 مر یفتکرد يراتسواپ سرم داد مند شرقموا بارسا چ ارد ناف تهی

 تام متکشا لول ترا ه و میس 2 ننه

 تدجام تفورد نایت نات اهل دل تسخاستصحخرر اب کا اشمرو ۳

 در هلنشو اص ناخ تموم بنات او ارذ هد /عیریف یا دل اب اتمذ) باب

 اد رخ پل بویر اف رج دشت مس عراطم گن اف لایق وا
 تسوگرورپ هوول لا ورود یاس بدیم انس ه اه نایسه کد اید تم ا

 فن اخ ین هاش » خرر ما ازم يسسگس دف رب نی  نوچ ريزش تن
 هرس اع ناز تموم ارد رج دشمن شک یاد تب رح ارو

 تب ۶ یلعاو ملت سسالد مس دیر روند یراشد ( نرم هرم

 ۱ ۱ .لاس تست نا تمسرب تم تری ورم سور

 3 ِِ هر لس توت س رقم کر رب ناغ تصسب نرم تققلا

 و رب و رگ قند تار ۱( نا اف دا لاصیضس رو روآی ایر اقا لمما

 تام نرده رب کت سا نی تسالع تخ اس هبس لاو ار نارد تش اتش لک

 او ات ج ایزو اش ملو زن اگتسو و 7 طعنار او ریدر شر ه دات اوآ

 نمدی نراطابرس پیچ ید ۷" تارابم.تریدشم اف
 راخلر قزفر رم بل اعم ریداکپ هد ار تاریک | خروفو زا مش لای

 برتر 2 تبسص عود رک تمسارارووخ ناف ال اعناردر اش 11 اطو(

 مخرب ء ورم ّج باور زر نام نانرس ق یرر ارو رو ۸

 روان ست رتفلفر رید نو شون الخر بودید 1 سر تشر

 لابقا تر رد بای لنوو ممشسراژ راک و ات حشسمء ,هتسساجس ار

 هما رد تم سکس لا راد لر رس سرش دنش مو نان 17 اظو ۱

 نیایش کم چمن رقم ذ ناقاخ ترذصی+مان ش کصگاج
 نازک گن رس رسد نا مارس متد هد زار شسلوا برف



0 
 ۱ ما فن ارز تشاتسزع سان هرم هاش لر یزاطاس
 ۱ ۱ + هاود تسسولع تر ورد لرتدد اب یه

 + رج ناله اکد حوا اخه هاش تسکمیا

 .مابتوط جد ی تر طلس رم مانی وام اتسربم

 ۶ + لاسود تنم تي لييتض(ن ایا او یا
 بینا اف تر مشت مرمر دل اش لس[ یو ما 9۳

 ( یاشار اپ تسدزاع هساراو رو رب اش مس اردا تمشنو رک تفت سس و را

 + هاستچ» لانوردا تتنسرلح

 تیمور ما مضر کس تی ناف یذاف تر هاش ی اف اطلس
 ؛ هاذیو لاسناچرا تنسرع

 0 سی ی ۱

 و اد هرمز جن الات یژاف نچم اشیز اتغ ناطاسر براق نرخ
 نینا هاش یا و تشک میلع نشت سم د راییب رو )رای اه بسلاق شد ار
 لب ختم | ارورغ تن ران مس و رکعت بلات ت مشق او فسرپزازادمجشکو رو

- ۰ ) 

 تورم الا لار لشملالظلرر د اتضرف نا د خزان تر تسنرو

 نایت ی و را تانک افسری یو ژ یعرایطفد(نزاد ینارد کل اک

 تر 3و اشیا اس تسو و ترش شمس درپ ۵ .دیحست2 تزرگترد ۵م زی

 ۰ لاص نرافیرچسگت مس ول مي ید گرو یاد انشا

 وا هثحو

 لاو بانان اد تسدیقع اور رم نزا د اقا تر یا مارلشو کح
 و سو ازا هدامسزف ایارپو تا هر باش تست ارو و ترش ترشرو

 بال گرد تگ ر "0 بسا زا اگر مص وعزو و گ متیجردیو رز اور هم

 ۹ ح -لاسش تمرلع تبرو ءب ترغآ
 ریو هرنجر بلد رت سنعرام سر (رتسرپ دبهاش نه اش تمسور

 تسمرعر سما دی پس اع و رب تیمالو لا تم سارا زا کنان کراس

 ی گیج رب شنای و نان زمورخرر اپ زا سپناف نج مدار هات (لع

۸ 



۳ 
 اررخ دیدنی تروش 7 اور بعسب !ناطلس دلسوز تور اممو و را

 عضارمورم هاست دات کر ور اسم هو او و يزد

 تار ما جرم عن رف تارا هرثر رم جرار اند مو )تراف الا

 باقر بجز مو رج نان و مث شب قشم ورم طه او پور دن

 هگر چرمی و تشک نووس عام ناف مدنی تا نور تسلر

 ۱ # اسم وا و تسلط اور دا ت

 اد ۱ جی هان هدر نیست نافکب +

 شمس ه شم نا سس نا کناف
 ۱ 5 لاس

 هیت فطر ۳ تکون ازم

 ادا د | تیرطح کس اگشر رب ریسه ارد هد اب نیا یرلار پشت تر
 ۱ تی امد ی( ابا بکر یمن وب تو تم ا

 مزد شم تگ مث اد (تس مجرم ید و تگ

 تنشاو نلاک» اش کت :اطا مار ساب و السی الا هدر و ور

 ای چز روم ش کد را ری هدر سو رب ایم یقه اشرا سر گ از زا ریل

 ترش ی ارم ان یطخو کمیک مش ترزعطا بانی سقم سودا
 / سدهیح ۶:۱ بجمسورپ هاب کسب یه ارش تیره اد

 نا ی | لیست یاد نا ارز ارس. .هچچ نرو مش فا تسلط

 مو 2 و بیر ریل ادا طب درد آی نره متد بسرلوم اب ن ۳

 از اب لود کی مدرک یوم سایر راضب ۳ سو رد, تسابریلبج

 ازم رس هو و نان /ورغ ار ربتو رنگ ش زر فسروچ رو ید و تست ری

 تم 6 تموتبل# هرص ی مین وروه وو رز نار هردو وط-

 + لاسم و

 ۳7 سیری ابد ۳و وند می تشس ورا. ۵ 79

 هری
 ت



۳ 

 ۳7 1۹ را وری روت ید

 1 1 0 ها تبسم لاسهو لوار ترمه طب ترا تشاب 2

 ۳ ی ما تو لاساچد یون تن هاود زاد لاو( زر امتج

 وار لس وو مشت مو لاس2 لو |ملش مه هاش |

 2 .ها تم( اب شل جد در تسشططتسر و و وب ناوآ ه ( بسا و لاسهو رو و رک

 4 ار تفت سم انا مس اناطلس
 تیمش لبه یر ناطلسنار رب هال نی گی ما کز الااهادنچ

 ۴ شو کت اسماطمآن اسم ورنسرو هاو اب نیا ترضح

 ۴ ۰ ۰۱ ورق سه نارج ی را لابانوچروش تسمم بارکد ون نر ید نیت

 ۲ ةيشپاردا تسریبم تسروص هاشر ( تسرصحر رب عمو شر ونک شور تروص شر

 تکون ترسم الا ارطآو رش ی! مچ 7۸ 1
 ٍّ ایالات لر هاشد اب تسالصر سر ران نافلب.دیسصریذک

 تاتو یا چرت تم سلم اب لا کرازبمصا ( اب نایت نسل و ی ورا

 ۷ 7 رو نایلمآنایبد بج ودر ربق قتماو ۳1 لونق ی ق بانج تاطاک
 یه مست روا دیو اش کو فطو تب یک لاربارشدشنک

 4 ۰ هزورعب » یاس تب شم تسمرلع

 ۰ ی ست و 0 اره ایل نرو اش لو اب ناطلس

 مبل نناهاد بار نیا ت ترطع نو تف ای تمراع ی رب لاجا
 . تلف سارا بسا هاش اب نایاب شنل یش تر: تم اد دام
 .دژیب هاو هی ميهمان او اب تیرطحو خرد رب زر نلارماکه نم

 کبد اش یزورچ اعم من مس خیس م تلعنا یک
 + برس ي ربا تاتو ۳۵) نم دد ملج هتشرف شور وا تست ۷ یر لار ۷ ۷,



 سو
 لب وات شر فمراطاس حرم نر تس سون آرت در زر رارظن من 9

 نراطتراروت م تنساخرب و ون ناطلسپلاثل عود هدر وار ارورخ تست

 واگن اکسورارو ! اد روا بلا سر هورت ید نایب هوره ارج چرا تند تسرعا

 ۲ ایم ت تسلطلسورب هرس لاو ورد لچ حرور گیاه ب قو تشاو 4 ۷

 مو اج ۳ زکات اژا وام جی جرادراب اماع ید هد /یاودبم نی تیام تا

 0 تشولجتسم تسرم هتشزگر یی تسیق هه (جبین

9 

 لا بسی اعلا عب ز ناططس خر :نانیبام تعبمسنراطا

 ۱ ۲ ۰ و مالوو و

 ح هذ مچ لار مچ نانو نجس اطلاع

 يا نور تمدن رپ مبنا تشبیه اش نزول ۳
 چی .تنشس زور سرخ فکر هو الف بان خاک

 ۶. لال مسن عناوط ام تفت سس ] 1 از هرگت فتا ک

 و ار هرس اف ر رمز یعفل چک

 ناموس ن | ناطلسزو تم ریس نرود لپ ناهاستشاگیا

 راس تن مورد ۱ تصش لاسهو ع ت قوس سرا انار 2

 ( هو تارا ناقرا ی و|عهاش 8 ناطنتشزگ

 ۱ مضر سو و زوورق توصتو ارش تنها تررضت هو زخم اتش اطاس

  اش اطلس لاس ۵ رچدرآن استر هو رو تبسم مش هاش ناطلس ورورخ روح

 هاش 2 حر شناس مر اد مر. 3 مت خیراطلسب هزار 2

 لایت اف اهر نطنز تشکر نلاسهدژاوو 21 نوت بش

 واز ۵ )و 1م :ریخنزا 1 ظرف نادر کد[ تک

 تسجور تو بیو دیس وال رد اشنا
 نزاع در دورپهتساپچ

 -_ِث هد تماو دو ۲۳ هرمز درج طنز تی ناتقدر ها 0

 هه تموم ناو ۳م« مود رب دش ؟هاو» و لاسسبمر



. 

 3 ۳۹۸ سا

 1 تدوین رپ نرگس مکس اطلس ناف نریم تدرع هاشلتناطلس
 1 ۱ دی اررگر تم د تبر از وب مو لری ار ارور شیت و منا یاشر تتسشس

 1 4 ون کن وجرج ارس مد خو تتشازلر شر هدر لد ار قلا ی اخرتحریب

 بش ناف اب ندرکد جلد دا ورم هتعفل_ سا وخع اب رگ و رهبر یخ
 وب نان یاد - او تم ریش یر اب مچاد تشاف (و ور سود 7

 1 ۰ میل 7 بحاسم تسرطحمبق اروم میرم ۱ ننارو ریس ترلتا سو مه ری ۱

 مک, کت مجآم رج خب ماش لنت فو رب ه ميس پمپ رد درگ
 ۱ اظاذ بامصک راد لا رییس رو رپ ادب فهرست یخ تف
 ۱ مسیانافنا 1 7 فک ممه ترا اس دیس ناخ ی اش وروآن قسم
 نیا طذاو و طعم اب هراس هاش نراطلسو تفر هاش ناطاب
 رم ارد اتسگرچ تار پک تج ناراورس هبس بلاتهنچرگد نیر شتر ای
 مرد تله بلاق بین رط تشکر ب«» نوچکتسادنب لا لرث
 و ل ایم اتمسفر دهد رو اش کن اطلس(

 9 5 + ه ارج

 ساز دمت شو صنو زنان یاش ترع نزاع رز اطلس
 تب ااضلا رزرو تسلارم نرچد رقم تسسازرب ار دوو رپ لاغر ریدر تام

 تاطلس تسسم و عز اززو هام وربمشوردشصر و زا تسرو و مسورب

 1 سرو ورد 2 آه ممآی رط وب ابو ام مد منو ولو مسیر لر | هد رریلس

 تل ناو بکر اکو ریکا؟ناتعر بم ناطامنتفر قیر تا قم
 شژخرسناژر ارم قوا نانم مس جن لص ۱ نلآت اوت ر وا ش

 هارد و زوژیر نکس زرد /نانعم ید تش ۹3 او رم حل ریخت و

 روتر اطنجر تیپ دوستش اصن ورپ هدر اس
 تایم شیت تند اللسلار ول هو ر و گر شما

 تام رله بالا ۱ | جا ار نایگرح 2ع اج ورد



۳۹ 
 رد یر 1 و و وهم سراسر

 دیس و لا مو تبشطاس تسم عین

 و
 جن مس تم

 تا

 4+ و ۱ 3 هل

 رنده تر نیا با اف ب 3
2 
 2 ۵ _ 3 ۳۴ و

 لا سالاد تیغ لس 7 ۴ +4[ 4

 گلف ییرلا برتر نا تس 4
 هعسوا تار تلخ نت یار او تسو اور ۱

 تشک اب ید طحر رم ارم قل 1۶ حول تسح !/)و رب رب شک رو گارد 22

 ناف ۳ رو و راس لا ساب 7 لس ۱ 0

 ورل ی ه زاد مد ناب گن ترش ورگر سروش قم هر

 هی شتسطا زالو 2 شی نت
 بنسو رانا نرم ارچلار نان بصع یزنافاسصتنا

 ميانابح ات شرف 0 منت شل ناگ و نبش 2 رم ار ۳

 2 زار اف سر مزار نا
 لایه هو و اید انا تاد | متشاو راد تفرش كن او]

 و سو نااسوزو و شعر ره تسرلع تل تند ۱

 + ور نظم تاقتطر ۳۳۹ ز مر دریوخ ها روو هل

 دوو و نی لات اقبطو سو فود ریع تو خدا غم لات ۷
۱ 7 

3 

 و
۶ 

۶ 



۳۹۹ 
 می لجن را یزورف رام سرت ار رای ارد ۳ و زا تمسو سرو

 1 طنز , بتانال هم هه بوش نام !ناهرد تر اهرم ریس تا ت نوچ

 یر فا ورثرو نفع مد لر قم ناو ترضع اپ ذگس وب
 غم اطتسطاسب ناف تسب ری رزم ال او رسد تن تسالون آل وصخرص لقک
 ورومتن 1 . 2 اط تو اوسو مس نامی مرقد سد تشریح ارو ارم

 1 برید لاو تای انع

 رب ارد عن شاخ 1 عن ته زا رک نت يا نارظشمب
 اردن ارم اس گلم منی تبسرع لات گو رب اچام تورضفد تییالد نآک
 نون لس گرم پسچ ارث تنور بن حب پس ال اوارب اطنید هاش

 زیپ تگ بیس نوچ تا اپبنآه دما لا تیادخ و م تمید گیدب
 بنحاص مس 7 | لگو ار رنو ماس ری * اش نشر تملع واز رج اربوا

 کاتر شم تشزو ارش ی مو و میشم کا ولوو زچناورگه ام

 مایلارثم از سید و 05 مارس فو وب رگید سود ابری اشو تش الت

 هوایی پله نت ایام لس ارس وریم» اش یروچدنورب میاد بحاصو ورم نزد وب
 نرم اشنا اباشب ارج ار وزن رک چ اب 2ا هی ریش باک ار تستر هاس

 ارت سانگ مالی دطاتهیسو ر ژاو | اروم شور عمو اب

 يا تم ترفذو مذور وری ار مچ انار و رش تورضتم

 7, ان یدید اتنرکور جو زو تبشژگرو یعبط بکس ةدتلب ولقمو نوبل رج ارو

 تو ام !نرچ و بَّج یر خرس ن و 0 لوبریپ»+ اّشو را و م تملک

 رم اب جیاو» السی دز ورم سر تم ترمراع تسالو نازا ور فر نالپیل

 ژرهل وری ذ تن یم اش نیا هد پب یلفهحرد یربو اجر اراراضق

 4 تم خر و شییروصنه طلزم اضورح رو هاش جراگندظکرد ون لورم

 و و وز فس یر یاقطویو رس جار + ۷۲۷۶ فرو رج, و نرو میس جا زد

 ۱ . و تتتسا نوکررسچار و و بت یزیلات اعطد ۲۳« فش ودرلمر نشسرف و ارو د تمسکدب ۳

 بم تشسوتوب و و [سوک مس ۳مرفسم هد رلچ تک یاد ۱۱ درد اکو ید اتوکد



۳۹۵ 
 ان ی سرش زر "رزم پزتکنو ررب تمساترفپ له

 نرسید ترا اگر سم پور

 نانملهیع پزنک ارج تس تر( تشیزگر شا بت

 /اکا صدا اساد مند ار مهسا یا ه کا تب در رب نی اچ ۱

 مو ار

 رفتن شکار ون
 تراس دلت و ون وایقلاو تسکاطار اب و راوم ات لاو نراغ لعم 1

 ناو زی سس ۱ ارورخ مب یا بوم لاو سوری چ لاسوو
 لاو » کسب

 تم تیتر ای ۳ ما ههشس/ر ابفر ول مم اروند و و

 نیما ناف هی شا ضرر ار تب را طرز

 ثشتسزالب هرم او و تم ع | یسددا تیالو تسو كناو بت اید

 هدو اد یشسرو ۳ اراریهذ هه !مدق دا دبی زا س رقم سوپ نا اردو لاو و و شس

 » ازم خر ماش تشلمعجو ترشررطاجتبالد تار ضن پلو لاین هتسشابطورع

 سس بیر یشبه اب وجه شرق زرمارگرر 2 ناو شو ساد شر ار

 لبنی لا یو باش تر ( رسد ! نضتصو [و شرب لاو ار و

 روت امار نم قم درد لی ور تا نور

 کت شاد مرا هداراو هم تسواعمپازرت رو نام بتمور رس بادام و رث

 ید طول اخرین تینا ۳ یا یا تنتالیباطوا سارا ۱

 ابی عطا کما تا الا سا

 رپ 2۱ ناف ثمسورسپ ناغ بوته ان نر مش تّثج و دن رپ سر

 1۱۳ )رکاب ارگ فر فر شو هان

 جدی زر صتم شیپ را نصر سورس مواد باطخلیسآ ها او

 نما ناخااد ناف گر ۳7 ۶ گر ب نافکاع ضرر عم نا نر

 رب گرا[ ) هو /تساژ ال ج لا تهی رچ آرت سو رو رچف نعرر تر



۳۹۳ 
 زا از ناو شور ناسا هد ها نایا ترضت اناشخرب ثیالد و عرب
 تا اي لب تشک ددر

 ۰ لاو نر هراز د یلاس تفرز لیماکا ورم نافخربرضل ثناوفرم موسآج)ذ نزار رخ تنم اب ندزب نا نر نایلسچر ی اب تارذاس لاسریسور بسی ق باور ار تسطاس وز از ای یسنچنا پد 71 طررع غراولاد روم هرمسالاو ه اگرچه زگ امن اکو ناو زر ّس ررماش رمز نایب لا کسب ناغل ارت زا شارسدنج و رب تساپ زی تو نارد سان ریخت زا هلسود هپد ور خیال ۱ سم تو و ۹
 عرق اش زار اد ناف میخ طور تیز نت سوله و مش ترصتمار نافخب مووم ۶ قدرپدراروم 9 تایدرب نازل اد نامزد پمپ 7 تار و تام شرشو/ناثخب رز مر رثل او ار خر ماتم ادراک یادم
 زا ینابذزمو دوام د یزسوخ تورم ار تی د راه دوم جرازط] ناتخرپ 2۱ اب یاری
 رووورش یالاو اگر د رو رو ور ابطا ۱33و حال درو در اب ناتحم
 5 رب سقم و صحرد لیاکر اد رب وص ناف او تشر نارد یشزوزو نهضت
 ار و | ی با ررش فرو را رضل زاررب لاکرد هم ترا ناف ارس

9 
4 

2 

 تاتو تارام ناخ ناز رب يسکل بار نصح دا افرا از یییرب د رسد
 یار زاسروناا علت ابرو اور کت سس تشاو ه گرد ارز راا و گراپب
 تفناد درب لقزرو امد ٩ ره تک رد م رب اسر لتبثار ناترزس فیت
 یاس اتیسایسبس نرخ صاصفار ناز هد رد رز ووخنزاسکدتفگ
 راد زا ناع نا دم روش شرور مس خرم 7 تلف روزا لاک د !ناثخم

 مد بت نو تشآ تام ناتمام تا هد
 دو 017 تررطتریطر مس تسوف رد تگ سو دا درب و | بارش شرم د
 رش خار جررمزر یننارایعق تشزلمتسم بسا اور تصرف ما تو
 رام ایا تل اوط ناب تشرگارن ۱ رظلزار رب نشت ۱ را لو
 مراتسالافره ار یعمبآ عررث وب بنچ کت سپس ها هد و تیر اسپرم ک



 ۱ ۳و

 امار نر
 هرنریش ماش مد اکو ری درو و ّع ر از و ری ثتس کو و ور ازریم

 لاکزد مو رخ سیب ازم بم الازط ۳ 7یلایمرد کج نا رسم تار

 و روا لا لاو هاگد ه دارو ب تاج تقو ارد رگازریم طول هاگه تجریش

 تلتس/ضتترارفو تش تم سرزفو نعجزررفساب اس دن خب
 ۱ بر ٌٍس نورد رحم اگر رب او لی اکد ار طا تری ازم تنرترو رسد

 1 برو ملایم مرد لات سام ]لمس یر تطالاار

 تو برد تسسارلج» ورقفر شل سلب رخ هرکی! ناطق بو

 لطیگنو تم لر زر لف مبادا لود ایم رنو یر اد تصتر
 7 او الو ار یو رود لب نالبف بکر من [د زاب عمرم سس | واقو رنو

 مس بسح اص نالر بیو طرم ه/مسب نر اجروتورننسار ملک صو) از او لو

 بو وو ژ پور احارری سس جرم ورک تنور مبل دا مقیرعا لر تتخازگ

 تر ارت هی اه .شنب ندا سان لگدز مو لانضما

 ما راد تسیفیرز شیدا ناکد و تشگش لگن اخر شا سید ار
۱ ۱ 

 تالار اب تسشد امجار فا و بن اطو راک رجوی وتو رز تر

 ش 9 ( لالمو هاجو لاحم را ناشالام هدژزماشم اب( نادر نردرتآم و

 هرس ور 4 ارس الو ۱۳۵ ۶م قوم ۳ تساواب صف ل 7

 تاطلا ورا ار ازم و ماد ورق پس ۱ )اد یراق اف ناف زر واتساپ

 دون اش بم رس یدامن ام و تفاضرچلو رو | رنو نت خآرو

 مگ تدایزرصنط درگ رقم هرم یو پرو دوم
 تر ۳ ار جداز مرور ترمز ر قیر مسود زالو تنم تشکر رخ

 دم رتت زاهد جام رباط هراز !ناب
 آنا مما دیو رب های ننارزت و تافش)یب

 بس تلف او ناشنا ناف



۳۹۳ 
 لییجار لر لند حرم اورط پیچ شفا زا تم اتم الا خ
 تا( لقم ایزدیار اب نی تعس انس ایباروا ترضعا نوچس ان تسم
 ۹برابر نر ساو و نحو تتسنکد مایا نارزآ او ناضزیمر مجيد لب زر ّئ سرم

 بز | زور راز یی دی درک زر چ ریو زا مقطع نوچمیسالاد
 او ارز ناخش ادب ض اتو تشک شمس رز | تبسز لب زوم هنچدج تفاین
 : ۷ قو رنو از ت وزرصدر رخ هرمز ارس نیما ار ورقه رزگ

 ۱۳2۵ راد لر طج او راتسرف افرا ا معدن زر هر امام
 ۱ ۵]ناغزیماربعرذپ لاطزرنسهقاو حس ساب نابجسدصرب» ترائوس
 ۱  ینافسارملارب خیار بت لضو مدد فرو عمش خیار لاو رم اتو داد
 تم اشک ور نر و میش و ماد نا تاب دیس تسار وهم اد نا اچ رگ
 از لرو رج لورم داری اس دم تسر و اوم اشک ارد نلحاس) دگژ ورم

 ۱۳ ثمر نان ازفا لایت لر رشد السا دچار تشسکم بل ر و صک
 ب از اورس سر نم رب 7 بیر تر فردا تسنیم

 تیک انا عرق تلکس اش هلند ثسرذعاع و آدما حاد رگرد طرف
 ۵ نم نی د تعننرب تمازوغرت یک نرمطم نم ۳1 انجریش اور ون سیل دو ورم

 .. نیرو خلال نادر نسب نام و هه هر رد ۱ اف 4
 لو اخفب تسسرلع سس نگر ترم نا بحاص تفجوالسلس

 ۰ يا تفرم وررزف تشاشبشتازیم ریشس( کسب رافلناشم زاید تشاد
 نازورپ ناز دریشیدرشناو » تسشازرود ناطیدعالدد تر سرد و ۱ تعلغ ازم

 ۳ نیم قیر و و راپبتیلاد تعلغ رک ترس زاازرمن ال تشزگرد اف ناجا

 ) یاس تنم ا لام بس کای و کن ایر

 قن ار نزاشخرو ریش یاسر قند ناشقب د ناتخب لالس
 خفن ایلس تبسم درک وط >> یورب نجس افچرمدرد



۳9 
 تکنو ورک ارور ط شر امور یر و 11 و تب ۳ و پساد لف تشزگ

 تی وثو و تف طز زا نایین لات ه وتو دنکر تدرطرس زا نااقن تام

 حک اروم لو رو رم 6 پیرط ارور فلج ناو خو دان اه کت سا
 رایانه دور ارگنو راوضزوبعو ارگ نو دلهدانق گن هتسا ورم رورتشو بو له
 ریس لزنب ن جو نزار یرارظر دژب و تفاتشع اب هه دود اس ناف
 قضا ور اگر نور و سرم اقا وتو /ل قوری نائاتفا اررایراشسز) یرایب

 نارو» تسنیم هس اح نر اگنتخ زا و شر تشکر هتچزودرارو و منش اه نلآ
 سس گو حب ر نا اگه گو جارو ناف نشد زر مچ ارور ودر

 و جم ترهو 9 یدئم موش لورم ارگ ا اچ زا نره اکب سانشسء اد

 بچاقا و ناتو رب طب ی در تگ یو اب دزشو ی ارع مو من تان

 طبخ شم | رکوا یجگترابیاطمو تار انعمو یییرغ تساوتو راتفگت ساره اد داش
 تو لاف تسزلو تمسک گو ر ناو ناب و لا ران لا تو دناترطاوخ
 - شا نایح تنم ریتم کد تسسادرپ مس لو ییریصل وا تس او تو سو لر هک

 روال لزتبژر تشرر ۳ اف رس ید مس پصبو ورب سرف نا نام هریزو

 رم مور مو بح اع خرم شر تش سروش ار تسو هو رب سد *بسانک

 قیر لک یهو الي تسارم سان لک اد رط اف ساک شن ره دارک
 بدل برا مشسخ | سرم ات سکس ا حر ونس نزار رشگز صف
 ریموت رب لاک ازم و تتراهناب زود نامشسو دارت و رو لاپزرب مش او تک ورف

 زاها ما یسشس دل ام سقم نرلپ ساواک شی قاب
 اب لردژت جارو وامناطلسمر اش وسزو ته قصات اور ط اش نیش رب هتل
 هر شاسی د تعسو دفع | جلو علف تسسارپ شاتر اشتر اسپزا یاب
 هسخوو ازماش وز لشعذا ور علاکشا عن هد رس اش ناثسرخ رو تمدن تاچ

 کل تا رج ارد رقم ذع انا پین لروژتدجار ور ش تنور اون ط
 ب تردرک دنا ردزفاج ار تش اف هد وب و دیگر درگز گرا ناجا یلاصتس

 رگ اعزررس و اف ب فرو تنصخ زور هنچ و ریس وضک 9 ۲ مس 3



 لات
 ریز تخم لپ دز ناز رنگی تم« دم ید ناز ناا

 شم ۲۹سه بد ای زمدرش لاک کسارماو رنششساگرب تسسممو محروا

 + تمایز ارس لاک رگ تاجر

 لیتو جا م !ن رخ ایر

 ۱ سحر
 تسکین زخم جوری رو وسو رک تیر و کز تعسل لدا
 وام جرال(د دتسخ رب تاپ تیصخ مو رب تشد رم کنان لات تن

 اگر متال اد صمد > ات فر»تتسپسرگ ناف عدل ناف نی درشم

 جک ار تبیین گن اف لایت شین تشدید

 مع انضف تارا ودر معرف ترضک/م ور تیم سلم هتس(ل ضرب

 نایب ز رم ووهز تمصحر نایزر و و در ابی ار لر جام ما
 اس )نازی الکت مشت تم مو تم مرکب اد ار باوضست ناف

 شرت ان سی نادر اهتعر یرییتتسیر دنا نورگرد تسدر بک باتط

 فقر نایشززن مرا یتسو ورش تمهصل الو درد کر هرس نا نفر

 "ناسا سا تنخاد هپ لار ته انا لاصیس۲ هرلایمظهسنک 77
 تیعژ هک هد تم | هر دادور قافلو تا نر ۳ نان

 اتسب سرب اید

 درربلبشسا جرم ناسا ۳ و شش غراز

 تشگوشار ننه ا ابو ور او رشت اگر افرو یر کتتسس ناز هبج مس

 رجاررلدرات سو د ایست حرالصره شل ت سجادی ادا کتاب دارو

 دنررل مو زره مدیا کشد او را امان وورفر رپ نا ماه آتش

 ام تر رب ناز شش لپ تم
 فرم ۲ تفرطرمذ) هو اش ام نجس نا ۳ _ِ_ٍِص برده دید یلاونم نی
 نیت توس او گدول و رید ۳ باس رز ۸ 4 سروش بید



۳۸۹ 
 رنلاس» مرمارد ا ترضل طبق تو رنو اس بخ اصنرط لس عرهنچ ساک
 [جناکم عن منا و ود تا هتسارهاو مرا قو هدروآلاوو کر زا سود ماگ ور
 برصاهبو ور 1و تسلد نزار ار نارتنلبتسراع حثس شا و نت
 نیس نمد من )نر دتنگرت فدا یاب رو اکن اگر برجام
 تافعباخز رو ار نشو و لقکن و تست اون ۴ وار و راد لا نر

 ترززارورغر رارید تور زر را نمد یزد هراس توله تمامی
 تااتعردقسا رج » 4 | ماه زار و تکاب ام دام
 وار راقورغ بر تشکر فتو رزپ ناز یوریماتفطلنازووس» یراشد]
 وژامنا نوش مرز فر شب ابو راد )ور لاک ناسا

 رسد ام ناطلسرد اش ین اتاز شاسرد شک مشت | ریسک ازیمو

 تن زعتو ظاف اب تنگ ازم رب نآاینز» تل ازیلو دیرکرد
 لار نراقسرپ موم تشاوتسار اتم وز ءانپ تناررت لار کوه تام
 و | ترس ووشو اب او لا اننرسوووم لاما لو زن لب ایزی ناید ناو ۳
 3/ کت و طلل ال ور زار رب رثن زار صفت بر یچرنصم زرین ی ش

 تملک يک لک اتمو ری ورنا سو و اومناتسو مو و مر ترم ازین 1

 ساب ایی یاد ابر آر زب بار ط تفرش از رکن یزرومابق تی
 رو در طبط تمشروت بارش رو وب تستر اخ هی و روم
 ن ِ ته تشلزمبتایمرغ اس تم کم

 . بار تاوورضترشل یر _ بارش ید تو او ایم
 قرار ش ام یع تچ لیکزا له ن تشک مد ار شنا زا نوسب ژریملاساذ ات
 تك مسن از مچ میل تل زرب | مس سرت ضد قشم تودور نازوت و

 تاب رو تشک شام نکا بی راد ساکن اجارو دظرژاص
 لابثا تو و]رسو روم ین لو صرع خنرچ ور رم تملک تستر اع
 بایماف رو رلاسم دز[ رژیم ابو دتف و یرتفخر شب کش رارج اره رگ
 ترشح سرش رمز وصح رو نرو مر اوری ۳ نم



 3 >: ۸ ح

 3 شتر یو و لول هارو یووم صت نم تساا احمد نرو همسرش

 ِث تنلاجب اب قلم "یمررومضنم زالو مو تاب یر از نام کج پور شرق

 عرازخا وز ر ورم رب اش تلخ ۱ هرشیومضس يا لرد آر ج اررگو ول وار هراس ۳

 هر وا ی ریه نرخ تضاد و رولت اوز رک

 و تم لر یکم مور نی ات اخب تمس

 مهم یاس

 0 ی ی 3
 ۴ ۱ ۱ )تا هتسسو یادت اکیا

 1 با لاقاع تالجا یی دزروزناهاماوو شم دانش ترض/ دل ا 1

 0 7 * لاکو وتو هبنالشسو هرس تیبتاپزد هل اکم رو زوم

 « هو کروم حساب رو برو زرد صور راهم
 ورا ان رییشسارترو راد اف ناخاع راه تضار قنادی ترا

 ۱ ۱ ورد یاتصو حب رب رارلد و جریمه« نایب ماضح عنرطدداک هردا«نایااد

 و * لاتو ور او یر سح اخ ماتم هد روال او سوله تتمسب لاسرو

 ۳ فتا بدید سا سل ها فتا تب روص عیسکرش کم سو

 ۳ ۱ كس سل ژواو ورم هاب رو ننارنخری زار

 ۰۰ ضیوم ظسازف یتیم ناس ار ط زدم نزار ز اوج لر تنم تر ینو رب تب نلانلا
 ۱ و و نابارس

 ٩۱ مر همش تاوان ورزکی ول فر ط ارد و هرجا ربیع تناص

 تورو سر یار زد زدم نرو رد ۳3 او راوور واص

 ۱ ۸ و از نخ و فی سرخی بو

 نم ی خر دید
 یلزنصنتا زهره نشیرح وتم سای سگ یاب اين حب ی

 ناتو دنمو اب تور شنوننعهمض ام شم اص ایم ت ان یاشرام

 بش ره ال اب ار ی

4 



4 ۲ 

 9# ور بقاعت رس ساب سراب رول تر لاکیو ور وپکهرئس
 »4 زاید نر تفاطل ارم زیاو شر گاز کت راد تاج
 ۲ رک کیا اما شریف خ راس! از منوتو تشکر زلف رسم ید 3

 ثعا | »ریس او رب هخس دا شن ُک زد هشرلو رخ شکر نت یوم

 رفقا را ترین اد را اباد نا اوددرد وانور

 دشف نو کورش ووشو دبیر تانک | سو مس لاک د هم "ره خم و گرنورش

 و رخ ناکمرلاو کودتا تصوف وام
 نانناواسورب ف اتش ازم بخرم هرماف جر اف او گل اک اور وب سای دوبرد

 بابت 1 تگ را او و سجرباز اور ذب هتسارها 2۱ مک

 طجرنج دتشس روم آرثا یزورف :اطدنز روا تسسرب شا و وا لارماو ءقتماو لاتبیم

 تشکر ورب مو اه اروم جروثر او اور تسسم ناف ناد اش لات زا از سرو از زریقنم
 افتر رب ناریدروصسه اّشرچاوخ ۶ دن سر لب از تشسآر لاسزر ناو وضکش ک

 نیدور رورطایو رب ورو اشنا قالب در صحن # ف سسو زا هتتسرضح نا دف اب ( شراگتواّسو

 تتشس رپ نشینی نا رکود و اما ساسارهمب + تسک نافل ات تسشو یرشیمد گدیس

 شارپ ورود وصم اشرچارخ ناسک لمس لاو ضرب ریو راپ رفت فی

 دن گو هرز وا ترا تاج غزا نجم ناویفوشنع زاد هو ارادتشاپ گم
 حس اگر زریدرچ اره م زا قسرکر رش بل ۳ و ور زع ری نرمانعناد ادروور

 تسداثر» و شرب کو رک ت رک سارس لرد حرالصل تیرومعتر»

 هسورشوخ ترش تسسمم وزب ژاریشنایخا زار وصسو شرح رک یار "تیشرت رج او

 ازورتصآووا تسم رب مردی سان و[ سانت تسرضح ناد تشاو مان

 مگا رپ محو اثر و روفود لاو راک یاب لا ناربد تافرفطو رم لراب

 روا 1 نان بس ید تفت ناز یو و ول یاد | ی رو بلرت ۱

 لب لاطم سرو و ربم و اتسسرف سرقوروذجکد جداره بلاطمضعرع سا
 لا مو رم 9 روصح باطناغ "تفرش تسرد لار طاهدایزدا لا دماک

 بس ار هسسار هتس اص | هزرتنکروو رئوومرفزرفرس فا نا روید ترازو پصس /



۰ ۱ 
 1 تنشرسم نناقل هم ارم ناافلاخ ید و لوک اتموصسم
 ۱ زور لو ریش روش عن رو رص نا رو و دنا هرم ان و د/بج ناذذ اب تیاذفم

 ِ رو رچوتم هو لاهث ار تسلورپ لادرپ ات( لایت نود یمود و
 ورا ام شتر ارزفسییررد ون وم» لز 7 یانکراکشو همش

 ه تولرشتل رو رترچ ار لونمرد مو نو وفا و امن هی هد تی شثتس لک ن ارد ثرطح نا
 مو # هارد لاکمز میسر برن هش 7 و ناشی ز اف سوم

 ۱ ر2منایمد رسا فرش نرگس اد اقا و ریزی ی ک شو تا لاضلا ۷

 ۱ نان سرد شا ار نوجوان ساس تر ریش ربا علف کس ارد

 ۱ ناو تشکر قمعرد ماچ غرافلراوعرد لیشع» هدر و لوطرد خب ماسی

 تدککل اکورشو یراومسصد ی تساف رد منم و تشاصحد .تسانم تیباببرد زاصح

 گیس رب اب ضرب ناکن دو دیک | لاو سرل محمد لاسر» ت و

 وضو ورا 2 ورمسدج ناغل بلا و بکو م تسض#ناطنط توس اف اپ
 تک او و رو تست تربت ال خو نارشم گیر ورم سیو لاکن اروصح هر

 ۱ رصقو زوم تنور ارس ارش ادا اب ایر هری کرد ارو رخ دیفرررم یاد(

 ۱ 11 و نااتم طفل ابقاو تسلو رپ و مث مس با تست ناو راز شم

 ۱ مرز شر عوم
 9:۵۵ تب ۵ ۳ "۲

 ۰. نرابراداح او اب ترضرزر میل
 رب زرین باب لی دفصاو ءاذ) تس دشسزگ رثسسا ار اهرم ی یلاکردوا

 سلوک مپ یو روآی لی ذا دتشسلم زنه روصن ی تنا.رصژاو
 7 ورشه ۱ هه تا روالز او ری وصس اد تراس رج ار ودون هرصاک ار رو هو زوو زن

 ۱ مرز م اتحاد رب تیرلگا بز ارج گروکرب چ ار تیلق رسان تشاد ار یلق

 باتو ها ور آب اف و ورثل گنج ازریب ,يسگناپگ؟ن روا تی[ هدردآ
 ورد (طف اجلومررب لالج هاو تشوارو وصل هشساغب فرود 7 ه

 سام تسو ارز ردتخاسنابو و تسرات ارش ناو و میس رس مد تشسزل بانچ

: 
1 

3 
3 

1 
1 
۰ 



 تیکت تا یو

۳0۵ 

 ورب لک کت ترک 7 گم ض نر هو رررظم»

 ورم ورد اس ور اکو نزوگو مزو مات تدشمر نا «تفو ارد دا
 یار زد اتم اسراوونم نازل توربین ور ریو و او روا داد 0

 ۲ و ارش اطاتط ابییاقدا ( ناو زع لا اودیرا یر
 رم 11 7 اوت هیتر وب ار اول اد رم ۹ گرگ

 تسموری 7 جیوضررکهتشر ارش شمیم
 ریال یجز نزاطلت ناعلزپ و نراططست نیل لیجتب ناطط نیر داب ۱
 همت تر نارلز ناز دام ندج ارس ی رق ضل تارشم ۳۷

 تخاد اب روش خرد 0 هیات جراح رنو نیو تساماا و رول

 لرواتزممحرخ اینا هر شساع نی اسیر نا ازکلو رد, یزالطصلم

 تنضخر نا ظ شاتکراز از مر نعا نیا ترش ارنص ورم( اگر اول تل ۱
 رو ناخداّسر اخر اد اذا دری نا اتو پسفکو ترش 1

 رسمیت امری وولدتح اس لاو زرج ارز یلگر اصح و رص او ۱3 طن ناافلاخ تیتیج

 لاو ریس ابرو هزمات جزاوف هزفاور زاستفرلجب نا گی 2
 مواسیو پس ترع رام ین میز هی 9 |نسدکبد منم تتس رکن اغا"

 رپ اطلس اما مه شدی ز رو ید و اور روضوچ تربب

 تراش درود کاخ ایی دا تست ادا ید تجیرب
 کز نان وتصعم لو وا دف اب تب تیر اوخرو نو 1 قاسم ی قئاثواب لابقا شو

 دو نیز ناف ام دم نگارش نان گل دسر میر
 فید زفز ناف رود لی هدرو| رم ]ف تبنیخجو دشخاس

 نر سورن شر ست اب تاجر هم یر یر از ین او ۱

 گرو اس سالا تچر#و 6 )شیمجید تفرزربا کما ۱ تسسگهبیدو

 باد ار ترضگزرس جنده ثا ارت ناقرتوصر او

 تار اف تعاطدو و رنو ست چمن هم ۲تا زورطاف تسم#وضز]
 لانصیسا( نا ضرب[ سهم گذار زیر گاو هکر ثچدجبورییرگ

 یر و یلاخ موصعرر



۳۸۷ 
 ۱ ناچنافتم شام | زو رج ار آزادراه وضک تسالو زا تسابزارطاخ
 فر تخآ تگ یرارردروضعز لاو ناف مت تم

 3 سرو را لر ردب تاج لب لو ل ام سارتیارو ور شم فطدجا 2 ی ۱

 ۱ رو ریجصگدار طربر» ادراک تبیاق تین وپ دا بت ده
 ۱ نایاب تو ا حرسارد ی ماکت ینتفبرخو رم تان تاپ تشک
 نریم تضاد صنف یتیم تشاتسصخ گن یرار رب درام جد ناب تسمد تایی اف رسا
 و رس سرش هر لورع د ریو مشمررتم گیس و ژن ناردرکپ سا غراوصقم 1۳9
 ۱ لس لوورم و مش اوسهد رو تضاد رپ ارد تا بییطب 5

 لاثف ۵ ناغا! 7 کزبرر نمد تش 21 ار رس هوروآر و تباتبو ورم خو دور
 و مرا هزیئرد تبار ار یوص نان ع تاب بیس ارد و
 رد سام زا دانید مند رو آر علف تس# ه رش نرانس ارج لاکن اف موصج"

 اد و وصعیبلا ترش از يمردتتل نخ اغلب همش مربا ناف

 و او زی خسسو نسسوم او ضوز اکو اشتر لاک اف مربصجم اپ یقرشبا هام
 ار نانو جست لو وب بو رصاح هدشمریلد نم زا ناف و ۱

 بال اتو مگه پف تار جت ته اقا لا موم مارو اب نیمروز تبسم

 7 نامل را سرد لازم اه | یزیترردا صرع ره تمسهید رب و وراروک

 اوین صتیساضح ره رک ایستاد تارا مت مش تورصتسو و زوآ

 عن زا ۱ + لاثفاو



 ۳م
 راز تشنات شم دف رو اشووک سو شو هاتفظم ۰

 # ح و نام

 در ناو را 7

 # لاس ترازو یا

 هست تن ۸ ترسولعه نسب چمن ال جاطلپ 0۳۵ ات بتصل 5

 یدرلرم برا یلاطلسو اوج ناطلترر رک نام دن امر نمرات

 اش تیتر کت رو ارج طب ناطلس ته هو هام اش تیسیضت شی 7

 داود او اش بّیصاتفرصلزا )لاگربآبلاغدافرش نرو تنم نر :

 ی و ره شو( نا ۱[ رکن ورا نقل تیضح ت 2 ةورزخ تیم مه رسیور

 بل نور راچ 1 اش بیعت سام تیرورم

 2۱ اب تسالوفا شر ۱ ت وزپجاگو | رد هتس زد رو اچ

 هردو اوو مو زر ازت نا ۹

  خام ارضا از 2۱ نامو ابر پس ال رام ۳۳

 ون ورم ناب روا هد اهم نا زار قراج هاتدا( ترص

 را سد | لات تنوع و وب اش |

 تن | تر ارورخ درگ رک

 هوس هززیسین ماری دنا ما

 +لاسود ناله درپوواو

 با و دل | ار تسلیم زین اسرلت اروو او لروولرجارو ناجنات شتر و

 رب لاس تنم سو رصو و روکش حب نارگیل حس ارج زانو وین
 تنی رج لر و ول |ز,صفلا رب [یرورج لرد نریالس تورصز رد اب تبار د دخت ا

 ج هما ف (یریگ تافطو یوم و و ْماما جیپ لاسس ار۰

 و ور وو قو منکر تساقیطو ۳۶ مدد زلب تطرفطر - لاستسهب سس ( سر

 ۱ ۳ - هاش یصل سر

 + ننایلسو دو و ۳م خم ری | تاقبط.لاسهد رای « مر



۳۸۲ 
 ۱ دارا مور تم نیل ناف نی چورب تی( ابدی یرتاکدچ ام

 و هادتیر لا تب تست :متمب ظتط رم اشعار

 راوی »/لیتسدسم بو کج ابب نزرل |لازج اطلس ,
 ح و اهجو لس دف تیبد مون ما ور ابی

 1 , + لبنی | اطلس نیا اطلس
 + زور تنش مسا | ناطل-نب نیهلرص ناطا

 ۱ + لایمد نیا نالسداد هارص منراطلس

 رتشرلار ها یابد امر اشیا یاس

 توجه همسرم | لاو )تبشگت سرم سس
(0۳ 

۲ 

 به لاسهد رو

 + لات شانس اهدانردابپو اش تعب

 ی ارم | زور هتچ دجا رز

 ۱ هات لا
 تی زوم منم سنج اوخهاع ۳:1

 ارور و ابو و رد رای تشس ابلط

 هاب همننجو لاسمس ۵ رب زود

 زور دتجد ها سپ ماش اطرزورمسبم ۵ اور

 سو سم و۵ رو تاقطر 4 هرم د در لپ شو ی «لاس تم ار

 + ی مو مو نسی رلا یاقط لاو رفع +9 هکر ورم تخم 27 هاشچد لاسهرم ۲۱

 ۵ ضرب تیتر مبل هر ۳ . ينلاسهو رم ء اش بیر

 چه هد ناب یرج/تناقلطو وهم دوران مر و لاس هضم جسد

 »۵۲۵ کر و ۳ تافنطو ۳۸ رف مود رلعیشس مس «حلاس تم مر

 * ۵۲۵ و ۵ رب رفص دست و ۲9۰۵م ودراه نشر ِاا خب لاستسشفم ور

 ی رتسمتماقبطاهاض فر پد ۳۹۹ حق مورازلط ده مات - - کد اب ناطلس («ر
 چ ۵ سم و ۵ زیپ یقص



 مر

 عرصمتشآت نا تخم درخت قد ناز ۱

 2 ارت طرارچ ۱

 ۱ ]۱ سو وزیر

 9 5 ید ناطاستورقن یر نکند انا هدر وب تس نیق

 ماش تم تنی راطلس زا نم ام نالطاس شام زا کار نرافرزت گل

 تا ناز تخت ام روتخنع رک ش برا هال یتیم
 اب اس هوژرواز تسسرلع ت ترم تخت

 زیر رز تیکت نر وع ناطق

 تنط"ترم تنخ)ف )رب تضو ۱ رله (تشت نرو مرز تا دور تاب

 + ها راچو لار

 7 اور عین ناطلبیزژ رضای اف توعیریلا شا ناطاس

 ۳ ی زنا یفوزخ ممد تلواسز عصر رو مس( فر قوس

 هاو گر ربع تاک اما هستش بی زار نر غلام رس

 بلوورب لد ث تاقف کحار گروه اور ناز نارر » تر شک گن تمام هنر

 لات تن روح ت تتسرم حیف تستر

 ی ّ نیس داور تررلا سم زار نرکستراطاس

 بها لاو ردنتسناخاسحبیریل | ثسابع نزاطاس
 + لار نم ابی ناخن یروطلسلایزاطاس

 و لیبل نزاطلس نبرد سم اطلس

 9 یر تاتو )و هرفصرررلجدشو ه ارنچد لاو ۰ ریزتز لک نو هص رد را نشر یاد

 4 مرسوم رف صورتی و وند رلج قفس تم پد لاس تب

 +۵۳۳ ۵ رمز فست رکا تاقبد ۲۱۷ مو رب تشکر وات ادچد اسد اخیر

 دو مو هم فسیریلا تناقبلو فر رتخر 4 هادنچو لاس> مور
 ماین رو مو حدی ۳4 هر مود رلب تشسزف مت هادتچر لاستبعم در

 +۵ رو و ۳۲ ینسیریلا تاقبط .لاسوو . .۳و صور ردطرحتسژ عام ه ارهتچو لاس تفت(

 و 9۳۳ ه)) ربا اططر )هم ور



۳۸۰ 
 نر دی لب تر دو )مک
 8 ار ترا نر شرد بسا نریکدنح ارث یلفراولد خرد ما اروو خر شستن اش نره رب
 مو ومز بایت لایق او تساورب ور و رپ تیارد تسالوا ار مهلت هر ثشفار تضیر

 سم جمرو نور +! ارور سر ی

 مک نر در ممس ز سش شر اتخ لر امر يراطاسسپ
 ۳ لاو نر سرد نا

 زت غُو  ار بد مس 7 ار ناز تلخ

 مم روم ]  مرميشساوچ ...م ناریلد نام شنا
 ماش ت زا پس منش ترم ینال کس رپ ناو

 ورب ۱07 دتضنادیب ..وورششیزو تشد لب ممب
 نر رکن شل اگبیتر لار در د لات نا ناب اب ناا اف مارو
 وراو ریاست شیم اش تسدخ رد کل رد وارجا ارذن دوم شم تررایمدشر و
 یار تر دگر قم مت تفت
 لاو نر 2 یرتطلس ارارب میوصر عود تراز یلسم | ه اب زا وومرف تسامراو

 هورگت سلم تر بو راتعو من کس هدر ره مو خر ۸ ما 2

 تسد شاه رخ اش اکسناماشزب عسل رانیم ساب سه نشت ما

 ققبطرب هراتمو هام عرف تکرار مس هد هی ی داقتعا از نادرمر اتش

 یزد نیت کج داد اب هرس اگر و نا 2

 هاگ رو مد تب راقمو راد یاطر | لار مر فصرات نایما لار تشک تشک

 اد بت رپ بز«  <سنربتا

 یزاس ریو ترا بس و رییس وبه دو جرم ار زا رو وآزجارو
 هریک ژر 2 باد راد و تشزگر اس تنا ناتر ده گر جرم تسشاب

 ر ۱1ص )رد دل مچ رو تا اف سرور عدد تشاد مشسرو رم دتخلر
 ۱ نشو طه رگ تاب ام تار مری کرد تاثی امن مش نرو
 رفتم تمارانعد روم داتسس الا 8 رم ادوار سلف دف کس داد



3 
۱ ۰ 

 ۳ کشور )تاون تن

 راتسطو رب هاش سو و ات دز هتسسس اره ا زا گی ا/نایلتتز نار

 رک "هررچررب هاش ز ناف غم تشاد
 دلو یاخدا تبعاطا هدشذه اع ق زهر نایلبتساقفرت

 زر | وری ب بلاقو| تار تشات سم اهقنا زا یرنز اد تایاط بناب از

 مووپددادر ایر سر اتم زور بحربلو تنش تنش و شنالک

 2۳ امنزایفس

 ساوه ورم تشارصرعالاو و کردم ورد هواآ

 ساب ارورب وورس ام ار بالمو سا دیس رک ارگ تناسب نزعرو هو رک نه

 ۲ نم هرمع ام و دوم لالما لو نت ارزو و ورم تم ضَتسایلام

 99 !نچد همسر یه بانک یا افا راملزو مر تسش اههسادرفرو

 0 رک رشد و ها یز رز مقر نت

 دلها بکش 1 در اپمومآه گشته اتواو

 هارد نا اذان ی

 از نرارگروص زر ورسو 1 بام خر 9 یلانوالر 9 ۱

 رو مش او ورا ز تم سوخر نرو رس 2جر تی ناز چ کلر

 زا یو فراق کر و روا هک وز بتا لیفز یار

 چتر و ریط مو عطر زار اکح ۳

 نر ام لا نیامد لونازهیس عیار رشا تراز ءزرطسرفش ۱

 درشت ترصلنارو اسب مت مورخ و تساخن3|زکز

 ۵ شب ور راک دور مارو و وراو /نشنا فاش رس »یه ورصام و

 هضم ور بش ی دصخ دز عضسق رو ربع کس مز ب تمسصکووو
 اباد اد | و ۳ اف طلب ن بیل رد عمو شروط

 ۳ طرز ارش از شو ارور رک لو ترش رد طه« ور 21



۳۸ 

 سا ساب لاو راس نازل زا هک تسس ایراد و درک یخ ماش

 زارواموو خنرف اروم ی راپمرد پز اج نا رفتم دو وپ عرش نرو رای ۱ نابارس

 روا من شر تشسگاز راک زرد! او ور نان ار اقرنو ید تست یکم

 زور رج زر لود 2 نایک زد نارد مر در دارو بورد ۳ ی

 ی 2# مه اس شو نم تر هرچ نلطرد تست ساتورور

 تسمه د رود رصد تعم باشم تحسماو

 و۳06 میش فشن : مورشناشنایم

 رشد 2 اربود رم يلام اد سکس رک یصم) نبقک رخ زوج دارد رژ ششنرسرمت

 ریس تونس هرات مشت رد ایودم ثساررکرو را تر افل بسو و مردتو

 بش تشلجراد لر هر تان مس تر

 ردچدرمس تلاوت رکود مصرف حیا زوم دو راس ۳ اروخ هاتف تام

 ررنضحرو اب تیروعو درس نان اد نناد در سام لاو نصر لار کا سنبا لاو اره شش

 یکساسيرمز اش رکن لک رو اب تیروکر نر رد تشضخفات اشلس رتش مر لطسرقتم

 برگ نر تر نرصمتسم/حسمرشبط هلو رشد شر از رب امیلوت شب
 ار زا شو زبریسبم بوت زرد هیش ترف نسب هرس ین
 سازان بسم و4 تس/سروترتاب مختسرد ریزف خراو 2 من زاگام

 ی 9/2 کسانی جسم سد مک نا هو ان

 ی 2 کا یر آسم سا دیس( قشر نصب او تلتما

 اف نانسی لدرده تبار زوشا او و رو

 ین خار هه شرم اهمیت رو تسماسررم ج اف خر ها 7م ورد اب لابانراقم

 تشم نو | جو سس ار هدر هر ناو دلو تس ضرر ناو موش

 وشب و رو و دوم ی ارج سیم موم نا لب ار او شا ورم نزن

 سس
 سام نزد هم دو

 ۳۴ .فشیسرخ شل اح و رک اذو وتو ورم سا ک

 ۳۳۳ص رک ای تم



۳ 

 آر ذرت تیضعان 1 ایم
 یاس ی فا تضاد تمو امر | ارگ درب مضمون
 للوب س ر رک ۵ کد نحرجر بارز توانا 7 دنلامد ژرا شنل ایر

 رخ 0 2 ناتو شک تلف ترور

 کت ضرر 7تا و بلا همآرود تر ناب یا دیو رهام

 ضرب زی یر چو قرسجل نر ورتملو !پم جج | اخر تبدارم
 ساتن منم تم تر تشکر له ار بک ار با نیس لاو

 تنور ارت هر رند و 2 تب

 3 با زر 7 تر دم بوم رم و ۳/۳۹ ۷ يتسررف زا

 تسژ ژامشصاروم شود مراسم با یر رو راي همت یار وزم

 ۷ زوم هسور ناناف و اب تیر صحن تشزطرریدو اد و درج و نااسارظ و قاغرد نآ

 /خ ناببد |رگربز مس لا یر یو ال زا قفس دم تستر زا دم لاو ناز
 1 | ور قم یراق دتسسجتررضع نا تسسیی تسخیر *تسرطفطن
 7 نزازر سا تب نابذ تسامب او و رم گی اکمنارد ژل قید مد و

 سا 1 لس نازارند تیبا ابا تا در تن تردمیل اچ چ
 تورو نام تورج ط ابر ۶ رد ی برمی



۳۳-۱ 

 بیهدخنم نا هاو نصرت لاعسلکج ارد م «ق تشطا ی رشما تم" 4

 شل نوا لوتبو ورم فخر فنی ااارها سال تجار تساعرب ترضکا روش

 اور سماسر زی شل زار "اره خار راقارس لاساد نا ن یو 7

 افع سادرو تمشزو نثر نر مطب درگاش ایدی

 ۷۹ 9( ناب و هک الفدرپلا» وونشرخ تبلاک لب اردو تتس اکمزارب

 / ٌلاشر تن یو بسدضقرنرسکا اف اش نا راک با نلاب اتم

 گناببرر رم )اگر مورخ جور وطکت بسا نر در رو اب ُم | عر اولا

 ۱ ظ 9 ته جن ول اخررد

  یاقکا تسشلرز و ایدز سو ترف او ریو ز 0

 ۳ یخ و نا زار و س 2 3 سبز 9

 ی هبرسساو رامسر ری بسا ارت سام ام تب ۱

 ۱ ووشو 94 7 ۴ تر ارماشس مگه دیس

 و ورد و اتتنو 2 رز ژقررنصر جرمل وب رزم

 بلند "درد راوب :ناک چ زر قدس زو لمیپنتسم ۰

 3-۳ ۱۱ نناوراکر نص گن ارنچ ورم س نالرنگ و زور تر

 , درب همادوو و اماشتولفورخ ناطلس رد تری ا ار تلخ و ژااعلاس

 ۳ سم ۲ ۶ ان رک رز رب بص شش ترنج

 و ی ی

 مچ اره طب رج هتسرش ی وه

 من سرود اهر اتکاطعم لب هتس

 ۳3 ایرانسل ع) نیمه ناه ترفلب اگیب

 تتساط ؛ بیرابم رخ تسضبز ترسافرد اراک د اشتر
 0 مس

 ناز تست رو زدیم ام داور ,ادتسعور دان

 مسلح هرم )وتو ره

 1۱۳۲۳۳۹۵۵ ۷ تی ۲ ۳:  ِ
 ته ت ت تاک ۳

۳ 



۳-۵ 
 گم ورم ترضح ان رم یا تی تب نویس

 »شید ور ند مرمت ۰ ور لیدر یتش اوت رم

 و ورم و ار عیار کر رب تنم یر تفلع تسدال و نو دز الوصح تبررصرو

 درو را ابنرنذپ تسواحن تهعیرزب |تسادیماب زر یر تر ۳

 هد زاوو لزضرسر لازم تحس هم م ۱ "ی رچسب َ تشالخ اباو را دم سام

 لر رو ورمرف تنوو اعم زیناسر تر درس اه ورم تفایض طب و ایهدک

 ۱ رزق وب لورم از کت نر اهو ثتمادج منو زل لو برق و تزقرپ لخنان ناتاغ

رد نمای, خم م رس نز اس روا نااثر هم 1
 مرصعبل<هژو رزم یوم م ل

مید 17 ذودرظاه هشس اومد اپ ادا رو
 ناکی دن زنکرتچ ع

 ناالیفژا رحا کر یو رد( یر لس یر اوسرو تیر نا ر اش ریش درگ تب ۲

ارنن الف شر وارچ هرز تن لف و ساکت ترشارب تسراب طلا راک وم زا
 عش

او تک سا ُ خیس میب هنفرل فن, سو بود ترا شه شب و۲ شرع 1
 ل

 السی تج نیس ! دوز منتفی دارم خبر نو مند روسی وا

نتوسرکو نلضفرب مسلم زار تار دوم ریانب تسس
 تر بروم ر

 هر ی نایک ان

.۵ 

 ناجا سند
 ی تشلاج و چو ۲ نانو له ره چ اب پست طب د نا ناف وضع نرچ

 جست رز 1 ام نیا تشدط زا متسساو یزارف سایتی
 می تاطط هرمز

 ننآح لب و یاری چ اودلد سرد تشریچ ار يبص انار ی خررپ رب

 نا رمرید لا هس اررلو رح اروم یبص لوس رو ابا وروب و رب ارد تفالغ مقلر لاین

 نچ  لس تا تتس اکو تسالوم تعس لروبم و ۳3
 ٌس اد د زا رههشرر وب ناتو ارج حر

 9 مند تفاب ناف تفالغ فلت ریش ( تاسيس[ هارو یاب اموگر



1 ۰۲ 
 تر جر ارد زا هضم ارور نصر میدبص سس د مد لحخ کد فرح 8 اخر ورک لو
 ۱ رروآرد نا ناواغ

 رول من وب باد ارس ار رول هو مپ خلاضک شور
 له تساتم ور ار هرچی لابی تا سم

 2 او و | لس نیس با ۳2 ۳ تر
 ۷ رب نا چ ۵

 هام رضای هز اب نام
 2 نره دفخو ریش رایسباتتشرم تن ارز ربط سو ژ ترا نرو
 ن تیکریم ترصر» ورق ترا مشس نرم داور یم نرم! تضود
 هد زینب ناب نیمار

 تن یو زرتسریم,  !تسوپهرم کریم ی شخ
 رو یک نسص# تورصردآ ری دس و یا هر طق زا

 ووب تازگرالا باس اره اگسد راد کریس بان ان زن یزیالومح ساب
 لر مرد هاگآار کا هماش لا بزند رد جا ترشاد تنم یییضنرو

 ۳ او زار تس لار ادم وتو پل دو ثساوعا دااشز 1 قتتاار اروم متصل

 نباطمراد نرم جد هاچ لاسد شنورو هسافد تساکر مو ایجستتییانج
 دری خز تل ار ار دیصت گز ور تیپ افعیص ف یشرس تن" ایرج شش
 تست ای تسد اد هتسد اهسلاو

۱ ۰ ۰  : 2 7 

 بن یر هکس ناسا ریو هتتسارد غرب زار بس
 لا کر وا ۲ ؛یراطاس شما ۳ شزرد / بساتبووعس و راوم نام ۲

 اچ تشکر ما هاشر اراک تشکل سر" ترا جناب وزن اع یتیم 2 2 ۳2 ۳م ی ۳ 7 1 3
 ناصر وز ال حجررلا یربع/رج رخ و رونمذع و رپ تیرضح آن وچ هی ارد قیر چ ور ساب

 رنو ور سآر ی طخرد ودر كس نارذگابج ملال مد و را نیل یابد رنو
 رمان ا راس تفر مپ وصر مصور تسرا یر امور کیس دنقشساد مد ات و اعنعا

۴ 



۳۳ 
 زار تاچیو و سوفن لاو تیپ رج نرومرروضل تسمیط ترشگیرآ

 ۱ تسسب تنسیم ٍچ نتفاس درهم تسیب مد لات سارا

 ۳ شر شوخس :ش ناهو و آر نا .. تبس شک, ۳۳ ی زوم راز ایه

 لگشیلب ار نان طزبر رب بصشزا اف اصلا یملزوما نورد لا مبانب

 لاک ردپ یراطلسریس ام سال ص رصخرنورش می ززاسیزع را تخ ايم

 1 ورم هش بطاخ لا ورک ات نافافدا» تن اب یاس ْغب باطخ ناف ها

 مسافر منتسب زاردد نانخ تی طحنآت مجلل رص قلاریع

 زابل اه ورک ی ور ارم رگ شب رمان اتم 39

 راضمتنرف یرارنزروزا نور تاون مش ارج ار نیا رپخ خشت ورک تبلت دو

 تشکر و رک خارر) لار ۱ متر ر ها ( دم رنو تبو اهر کتیا

 به دآ رز توکار اطع تسار اب باد |تساو او ماسال رس نو

 0 تم شا هری بیل

 منم لب دریلد هد. ۰ دن تیم رب نام
 منزل یار ساعی جرات یار

۳ # 

۱ ۰ ۶ * 

 نمک اسد لر نان ا
 رابه بیم عفو بسارط ه اظرند رب تل تن ابی هاب نفع اش دال زرو

 تیرصن ادب تسلط هاش ری نیر یو تیرطح نیوچ کور ب شکن اس تم
 اپب سلاتفتساو برات قرع قلا نهی ایب تک ناروو رتورب دنفرگرب تاخاقتا

 نا واریی ور لالتحا تششاسنر طمنربد زی رشس/زو وضو ره مقر تفر رو م آی

 روطح ار یر ره بت اط سس زرد شرم چو نازفع وا

 نان ناو ام سولع زا لا روز لک ازاریچن تشگ یمررط تشسار نسزچمرطام

 او .نل طی سضر اب تسحر .تسشرو تور صبل ام جو رم | خرما يلرصک ساب تی

ياري و زا رگ ی
سمزعرد ووب رس 

 7" زر | نا را ون لمس تسا

 بی تم پنجه دطر بم ی دباجام عرق هرکه حالا



 یخ نو /جزوایش ترم هو لیدر قرض دادم
 .. ناز تسبم ما اع رو ی درب نخ
 روز ارس تی و علاج تاب
 ریل زر ا راس پد | ورجو رانا تسایسلژا
 .. لدومها شو ! لزب یخ و ییاسورتن رب ورمی رب و روا
 ۱ ۱ »ِ ۱ ۱ طل رشر یاب هد یمتایدو زر

 ۱ رد نه یی لای رد ام نادتاعنشاوجررف هات 3 3 1 ۳ ۰ ۲ ظ
 1 . ید ی درم وز 2 را زر ط نم ام تتسو اسمش

 ۱ . تبثلورب ریيشسررف کپاردا ۳ يتش ابا دارن ازو زارع
 ۳۳ اسم رب زار مت یر ی نزازو ست نرو 2
 در ضکام نکرد ری تر الو ناو رلدور

 »شعری 7

 تا اد | رب تشرزل نورمن فدک ج شور بم
 ور ابرک ی رم تبتترد خر تشک رز روم ورم
 نم رانا د و دو 1 یار نا صدف
 در ویو و شنی ۱ سه شاط یرآهتسسارب نخ بس او اف
 ۱ ابو دست ل» تسچ کما رب ام سل مد یک تسذنار ةزم تسسا
 بد رمیاررچ» ( تین هجا ۱ تم جنت هتل او ربا ز )حس آیا دم مگ
 ۱ ۱7 تبلت تی بزنم یر شامهب مس ود بو ارذز لا نمآ دری
 و 0۹ . تست لعا هدچرب حد

 ۰ نر تسزل کری ز 7 ۳ تب تشلاا
 یکصد ء# اجر ران شر رم تیمی

 درس تماشا و طه رب مست شاد سیا کس ات ا تنالد
 7 ناتسارغ ار ناسنیهنچم نم یار چشمی رو
 مقام لس, یتع خزر عتصر جا دی برم عدد

 40 بم 1

 . ۳ پبوج ؛هبپ

 1۳0 ی ۱



(۳ 
 مار رب هد لک غم اقسس ما با لگو استور ووپمو ریز ورشن
 تتسدطنشسا داگرفآ راس یخ و یی

 تر ید وزفکي مد میم شش ادرار تا
 ۲ هزار و مرپ یو افسو زاف ی جبسرم و رب ترضعاروطشمو لول با

 و سزاصنووورپ و مییتو نرنس(ل بادام ات عسلضفو نایوا جگاروتفاو
 و ننارز» ناربا تییال و رد کب ما ید د نزد مرا سو
 تار د رس راشمگنوو مو رب سر بل و تنسا علباش تر طن و ور"

 طور روژم مرز درب تفت نیا ای د راد جراو قلا

 نقباو 7۳ نیشریمو تمصحقلو رب دوم جم اتصا اطر عمر بسم ارم لو ۳۳

 حرم اردو خ هدزوآر مش کر ار بسا نا لضفو رن شاسرم

 ۱ ۱ تسم ! رشد یوصم
 . دایر تشیطنرپش نرچ شدم اور دات

 و لرص 1 کر رکاب تیام ام ساتکر نما نیتاد نید تنش تا لب سما

 اد نامند نیامد اب ترور لات رب تام رز
 لک حرلا ثسابع ابع مهم ابالاد ۱ پس تر نکن ازت زور ترک رد و

 رظل زا دادم ءوسوم مر ۱م هو تم یابد الا بعد نافلسایراپ بیت

 بت درز 2 ار بیضی بو خاک تا

 للمیز» ۳۸ تشز !راو مو گ 9 بجر یر یدثم

 تم نیا راک صرف هببرکسم ه شو ورسه | زایضتا | غیارچر یو منت

 وهرهش پسافاد( تو, میام مس و و اتصفا و مر و زارچرم ماد دپ دیس

 ار حر[ مل اب تنم ید یا لب و تا بسم نر اما هی
 ریتم کس رو نژاد دوی شیپ کن ]اد ههبنپ یک

 تم هونن بصاو

 فو متر طناب لس تسرلافکپ ازخ ۳ تفگ

 گو ) ترا / ؟تسدالز زر پجرپ سرم و و لاسرمر دگر نووم فر برقص



 ۱ ۳ ِم

 .عوصمتیذم ام مهیدشا هدر ۸ ششم آه ارت
 ۳ رب ترصانز تلود د ۳ مع

 ورا یوم ندای
 رلپطو ری رو رنراپس ام کت تسامبحنلا خلس زارقم ناسا تیم ورد +

 . تسکب» ی رزفمکت تشنلس نما 2م (ک انس تساضتنب ما |مرنس اون

 هر ام تزفتث وه هشسار جرم اخه برتحم خلص و ار گو رب نآ
 ۸ زر الا» نییازحرد تاب توزفا ذود لات سایبرک رب 27 ور بسم نزاقلاخ

 شاعر میس[ مرد اب تسحع اما طخ رس نامه مت نایارد تسایچ ار جهت و رم

 و

 روزه شتر آسا ار بی دان باب ناتنسپ کت یاد ور حس ناجا رک
 4 ۱ ریطف عراو رتفگ

 و ی اتس تار اب س

 ۱ مس یمن نود تم« ذا تشرگح هد ناچ

 تاطا دنام بم تمنلام و نرو بصق سهمی ناافد کاور

 یار 1لدو گن خزر 0 نک

 تامین مکا نور ی تسدایعزا و ورا ر وصل صاوض بنا | و مئووم رک ر

 , داّمطو ما تیغ درب لک تساررنسصم» اومو ناوم لقع فرو ار
 تلشنا جا! نام میدم ر ردآنانضخنا زر و ریو فطر ازنیالع

 ۱ ۱ تسزفاراع لس تاطا عر ازاد مررشکش نر پسندم برات

 . وا لاله شنا و نااشدا تم تم ب سست شسار لوزیم لی

 ۱ ااباط سال تم روشن عرراسر تل کج او مزه لاش

 تی ت بن می کات آرت ها صاخ تمایانع درس

 ی تسروصم رو ربرا و ره تباواس

 هه 2 ام می آر و روشمل یر ی ۳ نر لاس تم ری هچ نا

 0 ۱۱۳.۰ . تو ۱ زر



"1 ۳ 0 
 رظزاسج او نبب ساز سا 9 ! ی خم و رم املا
 لدانر ۲ ار برد پیدا همسما ار عرب ووشو تک شا یو
 رولت ارور من دمشضج و اب طلاتجالم ۳ ۳ الله تسو رم
 اله شچ دما تب نا مر تنها هر ریل سر
 رز ترا و ارطرذم خقادیدهتس ترم ما و تقی
 ریشه وم دا ی نر اورس قدم صع تم منچ مشت ی هضم

 رله ور ناو 2 تست ب "ناتناقا
 ۱ دایضاسنناتجم سرا تبسم 4 9 بیستم ترشی
 هنگ وب اکو هل زر فر اچ

 شش رس ی زر ۳ فن
 3 7 7 رم هنر نگاپتسم

 تبسم می مس ام و سس ی ترا مزاسا ورقوم ۱ مد نیل بیو ۳ م تار رتد وز اتش ار گرم
 زاضزافرررو بل اب بدر تار ؟ ی و ری درام
 ریمشار یورقومار سبد ۸و زر سا زر را تولز: بلد
 بن تا لا مر در اکو
 لاو, دش خانم دیس نفخ رد باس دن کی یاس( راگدو زخ
 ۱ زن را تو وله جز ایوب یرق ادا
 عقب رادولت بم رم ریل ترا همش مد ورم ار نگو تم

 . نازررنروممتسلالما لم لو رج ا تا مر تب تو واز ای زورفو ۱
 : زا ایه تم نر زرشک یلاءلع ناطاسنباس ۱
 اچ مر قبر بد ی سر ضد تنش
 ی ترم( لاررع لابقا را لوس رو ورا و و روا 1 ورا ریف

 . طوبی ار تضاد ار زا تنم[ حراتتش# عراخت ملت
 ۳۰ ۰1۱۳۷ یر نون روت



 ۱ سو
 ی 2 ۱ رو تم زاد تا یر طا ی ان تف مر رب ونسرو وری نشر ۱

 ۱0 اتم
 و زا 6م

 س 0

 ۱ ۱ ۱ او عزم 7 ۳

 2 لو رپ تشک مي اش سا ترش لر ارت مس ر لا تبیانع یسددژاد یر شو اص تملعط ام
1 1 

۱ 

 ۳۳ میم از ترایس

 ِت ریدر ها ر 3 4
 یک اتم سی رس

 هم تراپذع لات زا ترظ ون ۳
 3 تساف تمامی هل

 ۱ ۱: رخ ی لای زلف لا ب 0 نا

 ۳۷7 ۱ ار فرو
 تم , با دا 9 ۳
 ك اب ناو مند رس تی رد یو کت زر و ۳1 ۳ ۱2

 و و زا ۳ تست و ی
 و

7 ۲ 

4 
 ء

11 
۳7 

۲ ۱ ۱ ۳ 

۱ ۲۱ ۰ 
 در نند ۲ هم كس ۱

 تک ی

۹ 1 
0 

 السا رم هر را ج ِِت 7 ال ار رم کت
 ی



4+ 4 
1 

۳ 
 هرور و دژ ابو ل نوا یریطل جن رو ه

 نام رزبا اطلس اما هاشرامپناطلور زر ۵ امر رب نراطاس 7 ۷۹

 هاتف تسمشناس نم هوس ماش راد ۳ ۱
 و دین

 و اسد هاش نش ناغاسناخ تی نه اسم لا"
 1 هشسهددا

 افت دا قاب هاخریماناطلسراررر در کلا مرتفع هاش
 هاست و لایسنس تسرم ورورخ ۳ : یضر لس ظا تسمه 4

 1 و لانتشس

 هاشرفغم ایل ناو 9 شو و ۶ ناطلسیو انزنظمنزاطلت

 قلاقد تصرب ی رصا دش متتشس(د ترتیب رو نریم لسدالداا تاچ

 وا ( رشودرد 1سلگرد ار لاسد ررغ لفغ او ورب تنطلتیلفراز 11م جارخ

 طافسا هسارب مو رم اع نود رب اجر ۱ ۵ ( تمساو تو ویک ناطلز معبر

 نو دم هال رب یر رگ سرد دشت دارو لا
 تست تسبات تر رو شایع ریس تو اْ باب

 رمالا تسف اه من |خماخ خط ناطلهتشس دم 5 بفاو رم

 ترا درک رج ت تشلوون / ارووخ هر اشک تانکر آر | ناز نلاننلت سم

 سر ترک تسالو لس تن ها اس | 21۵ امتح و الات ورد ام

 زر ۳۷ اب لر لاو زرب 2۸ نر لر نیس توت اسلام

 هرم ازو تساود تی

 9 یاس
 در2 | زا ترتع خر بحارم مس تسیانع لوم شد تا ققو وج و ُ

 تشاو رایسباح سو صخ لصتاپا خشن پس بصق بمب ء رب قران

 و خم د ی کس ی رخ تلف یر اش



3 ۳ ۱ 
 1 هش سیار ریس یهب ناف تم همش ههرپ لا نا 4 مپ
 3 رب نازتبج ابص ترضح نوا 7 جررتش نارجن» تفرالا تراز
 1 ۱ ایم ناعرا وصل ناب سخ لاقاو منه شمرنقرمجرتم ناتسسک نم

 1 . تن لنت 6و ارفمضد نادا زر ی تیاترکت نگر

 ور نم نان ت سکس 99 1 2
۹( ۱ 3 
 3 ۱( ۱ ۱ نا و اوررفرسپ یسالو

 ۲ رپ 9 رم ناف نیا مظ تلن لات رای توری لاطاس
 #ث 1 پا رام مهس ب ب لا غررلاس مو. ور سرلع تنها ضیبو وزارت نو
 1 ۱ هژر ررنچلب (ود شتر تشک واوا رم مزار ناطیلسار داد ترازو

 1 رس یر مه رفت اش ناف
 3۹ 5 هر زور تک استر ابرو ی

 بو رم جمال نت ناخن عن
 1 1 هو ر یینلو ها مشکل سرود یتسوا

 1 هب هاراج و لا تشپاجا ناهار ناطاس
 ۱ ان پمخرمناط ی هاشسآ نرم را." 1

 زور ۵و رس
3 

 1 ۱ وز واتس ارم یاب تناسب هات ۳ ناف
 1 برو رود زابو لاسع ب یخ م اخر ن اطلس هاشور اطلس

 ۱ 1 ۳ رنو لاس دریچه اش 2 ناطلسنبو اشرف ناطاس
 ۱ ۱ بز واشر هود شن یراطلس هات اشرر نگسمراطاس

 13 ۱ یوم هر ۱ ۷
 1 هاثرا | نریم نرل)ریضن تی ها زن ناطنسنب هاشردارپ ناطاس

 )»4 ۱ ناو -مب و ,تسریجییس ( 5 ,ررش تایم از ترس ته ضشاف ِ» ۳2 3 سه 7 1 میگم نت ذنا تور ناز پرش هارد » بزرچ روم ترس
 9 + ۱م, فکر درلج لپ تخم رنو خرما شیره و رم یط توهم ۹ ۱



 رلگار ور ورم در تب 1 میرن

 ار نفیس + ز شارپ کد

 در شاد شرم تی رج را منم
 ۵ هل ریش راز: رورخ تسص ۳ ارد

 ۱ از رچ عرب ناجا .ایکشآر جم و او دا

 هاش لنز شا نان یر شفای ۱ و
 ابن فا نحو و راز نکا دیص نام و

 یزب رشت کز نر بند هک ات لصترو رب تایید زد دما

 1 دوزی دردزاپی اه و ی رس 2 شرور مات لات

 دانا اس خشت نفر برش ها یا ارم زا وادی! 7 تل یاسادم ار پس
 طب تا معوعم بس توش ارت رپ صت شال

 دا زور قاطی کس سام ابا دیفر فرد روآ چه
 تند اطخار تالار تر نان هم شکن و یک رها ناف

 ۳ نیر ها (ررچ هد مس تا رگ ت مصر هداد تب

 زا جزات سم فا رط ماتم ه ریس تماو نارد ناتش»/تسم دم

 ِ خر اتراکرصرخرد فسا ,ئ ین و نابرلظتوا ۳13

 :[ نیر کس مس واردات تررصش تر اب ی7جنشب نان

 قشاب بنر مور ورا تا تسافتا 7 رم دو درج رز

 ۲ نلارطع ۱شب روم و ورسستساپ> تتسبلد و هری طب نر شد

 ۸ 3 نایلون ملا لار ؟نایلس تمیز اف فهب ناف تن

 ب خرس تار شیر رمز وز بل بمجورب» شر

 ایر نور حراخ لایق ز 2۱ ما یاافر

 و مزنمف الا یلوذت قد رنج اکرم مال /باص تب یص
 یراق بیم تب شا نگر نزار تن ها

 ین قم و هد زود زیر نام اقا

۱۷9 

۳ 



 ضزرم
 راوی زی هیس دیار مری یمن چود رد ناخل-م ان بخو سدنودلت
 دسبدو دع ارد ناغ ازم گا |یشیچرر رمز بت تماس ام نا اخ تایم

 خورد کنان بلا بقوربه دن تورصتار بلیت تخلف ناخاس
 غتتطرو ی رقپ هسسو ر زر نااغاسررت اقا هر نم ناهلب تل تکرار

 و ش ازفو ول یتیم دا هد اژراغورعسیرلا لالمد ناف نیما پطف
 لاله ات مسچ نام از اد 9 ن اطاس كس الا ما ی دام سر ابا بسايسا

 0 یا اقا دایب بّجربب ترسارا راکرپ صرع میسر "دسر احد دف اتش

 3 ارد رتفر تی ایذگد و داش تسیزیب فد هدر تساگرنطنناهام تنی
 ۱ رفتن و تف تن مور تمذ راج نفر تییابلگد ارس اخر هدردآ

 هاظراخازیم سرا تسزررلچبد تششر یرلو تورلیف شه رر رز تسسابم زنگ

 ون صمد یز ران ارد کی پس هرب یشسکرپ فساد نا
 تمالرن [نالامهز نیمه جزا تشاعاو ده ار فطملاستشربلو تشلرازس

 ترطن ادم آ 1 فر اور می راکشکج ارد یر سرانه یراخ تسارد تشدوایبورب

 حر یراد موصل زا ناف ما اکو گر طا نخ تو نارو و ورنل ششم دعا
 5 تب و تیر و انهو سروش قوا عفاب«تسکر گو وب دف ! کناف مدد مهسا

 س اتکا ریس ل تموم مور نافز/سصر در تان لا سو

 راّفلور یو د رد بار فطن ناسا ان ین پس هصتف و رنک 2
 نیاع تست تور طارو اتو اکرم ادوو تبانموسو هل ری رگد لاسب دا

 ) ار ابپ ایر و فطمناطاس تسپتسپر لناطاس سو تسگبل هیو حر وتشم
 دل یباخد ب تا هرکدام زا اپ ید گی چدن انها
 ات اطلس اچ ار اچ راد نان اف نایگورب همشستان اسم ار

 رابه یراطلس هنگ با هد سهفونصک رواج تبسارعم 5 ناقموردآه و 2

 "دربار رخ تسرلگ هد دو ار ثتمشاد نام رخر واشر رب دف خو زونصو

 1 ۱ مه ءرر نکا
 اد دو هاجدر هاو ام دید



۳ 
 تیمار ناز شر ما شیونرمبنبدو همتا

 ۷ تسهو خصضمتع(ورب نرچ تاب نا رب
 اروم )ناژر ام تسرب و دا ازفور و مار گرما همش از نم
 الو وری دام یی درد تگ اروارتدرد |سهف اروشحر شتاب تساو هو

 بو طیف زاو دمای نا 22| کل اشوا تسالصو تاسو قلم ارد رپ نرلاخو

 رو تنسیم نو رم تست صاخ به سفر تیز یا بم
 هصمکی کار افار نو ریست اپ سرد تنور ار یر راس ملک
 لایررورد ورم روس تنش هد حر بس ناب رفرعب رول نرهدان

 ۱ ۱ مر فار یژورفو قفل ترضخاد دنرپپشسگب گپ تعلاف نایلط سید ازین
 ردرتر رم و تسو داهسروز هد زر وووم تینا ساکن اط برچتو من مس

 تر تنطلسارادبو نور بم تاچ از ند و رز ینتفرذ هد 1

 ریو ما تر ز دارد لازیمنار کد بص ۶ 9 رگل اسدنچ داش | نا

 رپ تل نلو تورم دف گهر ارد رف پا نیر ناز تشفقرم ۵
 ار ووترح ریو و اتررصمتا رو ورم ؟ع رد زا دوس ۱ نایاز رم روش عف ریل

 تل فشن سو فرو 7 فجر و یکتا گرو مه ساک

 هر ناوررسد رک ل ارم 2م _ اتترشر رپ تم ۱ لو ۳

 ناولع عسار مت او زیرگو ثرط از من رس عطر هشت

 درو میز | لاسبینرجم رم ابدیفرد هسرواو اتصال  گر هدر فا

 ؟تالاد نورد ژاب لاستساتبا ژادنور و آر ووا خراود زا یخ ص2 پببع

 ازم نره )ول ری رگ تسکر بدن نیرو نایاب ميس سس« لاس
 ل اس ثج زا رجب دش لا بوش فاطاف نخ سن صرع و زاید دانه خ بلا

 نراططرنو وب زاز رسم تب الزآ تک ار لگن ار تسریع ناف
 رسد ای رب تو رب دتفر تک / ترک ریثز اف اسلرو مپ ناطلسو وا زاو بت ثرع و

 وانروا تسو اردامتمشتناش اپ و او در "اف تیعم تشسآو رپ روس
 تنارو ناریورنر رس تسرا ار رایلواو هربآ سل ِغ هو رد حج ناغد خابد دیر ۳

 ج دوز اب )



۳۲ 
 ۱ تم تن اگتنافلاخ

 شزمزا هد مب ار نایشر غراد شگه دره وب سرو

 تیم شن تقور خیل اس هل اوتا» ت تمکسنییپالاد ۷ لوس لو مرا ارم ی رب

 گپ نامیده تر تست ۱

 )فا لوتشسه درک ام هشتاد
 ورک. زاب نم و ازاد خم ۱ ورک اتنیت مصور شوچ
 تبسم و از دز را تسچقتسار اب و "تعص
 ۵ رشد انا | تری مک ه اگشلب ژ۱ ۲ اثچ دارم

 ۶ و7 رتصلف ارهدیماج . دوبد ال وپ هک نرچدآی فرز
 ۱ 1 فنری ریش راز راک ناب ] ۱۳

 هریک سد هارد هیت و يزد تارا

 تی ثسا کو ۲ طن ی ریلو د تسدر لاو هسوالو و تره هست لا
 ترک اضدررک کن زاد پراکش یمخس یقین ارت نارن اممتسرخد ناکراش

 یرراوس بسا می ءرشسم هنر برا مر لر زا گیس اسررومطلمشتا ه درب روو

 ارزو ریتم هدمستیسمب ترا شاخ رو اپ بماو تخم امصان

 دم تعبیه رسید یر ۱ زریچ ب قوت

 راضو و رب رارسراژم ترسل تهلاخم مس نامند مات 7

 درخت رب تعلاف بنز رام ۲ تیلور فکس اس اژب ترشی روصنم
 یینسخد تشگو اخر ابن و رم هو مچ راز رم رق سرم یزورنراظ تری
 ۲۱۱۰ قفس مر خام فرناز ید

 هر مگ بلاف یاشد | راظسلب» ه ورب نالْفقطس رقاط سر نفر رک ناب تب
 ثکآ ممرتموو رس پا یا تساد سبد تضاسنارو طرشت نر شکر روش

 مررو ارور گیری تلوو ساید ا هاش اب ترضع لات هاب بد کت رو رخ

 رخ رد شرچرتم تو ب فرگاد و یر عصب( هب پک تسرصلو در
 و ویزا ی راوتم تفت درد کنی



 سپر
 نمژ را خشودهشسراپرپ . نیزسنارد تار » پسآد
 شیرفنبو اسب... وب لس لانکاس سو
 رف تی بل رام ی و د تبسم تو د لر ارس
 ۱ ۱ ترش لا ور یزد تشٌم یو نمد تب تیز

 مس ازم رم مقر تل همت سس
 ناواخ تر ظفر لب مازاد و رد ی پد مرمر يآت صنف ی تصرف

 از جسم دن تم درتسط اصرار

 ررروپلید هاب هدشسذ اور لب بکر م ۵ تصممداو اب از ازین نیسژومسم

 هرز ازت لو شاد ک یی رک ع ناب افهلوروآ ساب

 هم نامش جرات ی اهر و دشسخ ادم نا ازم لایصیشسسه ورک اصماچ |محارپ

 جرج دهد رس از یصترسآتج کم نوت ۱

 ناف د روآ تماما اجر تشل هتسسز او قید اند نام ثیرطلا

 زر وتو رفتن تو رله ميس 2 د اهن

 و نچ دارو رم( رب و روشن اب ترا زاختت یوم ح
 تیر ورا ه رخ ره لی درف ننارنزب

 بلا ات نا لاو و وا نرو مس شمار و ژب تسمناذاوربزتفر یو
 تو قم ب ات تکرار و حرم ورا رز شا سما رک رگ
 مد هو ۳ بی 1

 ۲ رد 7 خشت رزچ تم

 مند دار سر و و ما

 ری ووشو ۴ لاو بارم لصا تشاد دا دحا و صاج کت ملا ۱

 بو تشارگیلاو رو هرمز ممد . ی یهزرت یائشرد اثادآه عد ه راقسو شورش



۳۷۰ 
 9# ادشم در شیر | ست رد دنا د )سد ار حس ار ۵و او

 ای نایلام تب ترکی زاهد تا تفو لا تاپ انا لا
 رعطت تشک

 ۱ وب ماگ تسع ایر وزبرپ اخر مشت لر
 . رو راک شیما درام زی ار اه رج

 لو درج رو اف رم مان زر طاخ تسیحج و تررسرملت رد
 رو ورم مآل یخ سرا خرم نلآه سا دج» باد اقا نافنا لابقا
 شیب ه نیمژرسیرفچرد کد گور بهداخارطنر رطضلخ» تفاطم ارضی

 هنر انار کر هاچ اید دزد ارس ِ
 نادر با خدهور رگزجما یاب لب فعل (ج عیرایط نم اب سب سوم نا ۱

 ۱ و زور مو تسز تشیرا تسش یقین عتاب یک بسافو ور و
 او بول رکاب و بل حس دما رخ ۱

 ربراو عن اشیا هدر و شیک با رود لار ز کن ربات تمسا عن ار
 بلارک 4 طی مون سلم و سارا هرم
 تب نازل مسی نام تب اثزا تفاصو بلا تارا 7
 اوط نود تار اعضا شش ادنانم ار هارو رش شب سود او کرک بس آ ۱

 7 نو یوزر متد سیر زانو تست زوم هر
 گرگ مهد کتسس سرود عطف رگ سس جرم رو بسا ندید ید قلا 2۸ا
 _ باییرجفساطرب تم ید زوم ورد در
 تشج نا نارهلاثبد ناب ام رو لو تیابرد ناب اشنا پشیقرج راراتیلگو
 هدنش زر ی رنهتسود یاعراید نآ او یانعد لاج تهافرد
 نام ضام قسکپ4 هسوج ارم هو ام رب شیت سضع ار ناشیلو رو نابر //وطا
 تشسنارع خرزود معطل 7 نادر ار مسلما 0 الفا هر ظزاهتسا» 0
 ۱ راد ناد لود لاو درو شو
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 درشت مس ناریرتم توایسر تساو رپ مور مص 1 فر طاک نایازریس بیر تار 4

 ِر ام, ناطلسو لو 5 تسالف لاو وتو ورع مت ناطلستر ال | رو قلی را

 تن میم سلیم شدرخ نایارما اف بسپسو درب لاسوروخ لفش
 دما ,نششسا 1« کر رد ه درمفو ین ار م تتسو زا ترطخامندر و7 هو یو

 یر و وربو مم تصسازرث دم ارس ارخ ناغدّغا تر درد فا ربات دا هاگد چ

 هد گر سفالی هو منصور نا تفرش تسز لب هرم ایا سام ا

 از تک زع ازریمر تشا. ناو مو زلتسشیکم و ترور فا هنتسسرصس غم اکو جا

 زار و روم رک تک نان بساط را کری سم 8 ناتحردو لا

 گیتار رو تس رم ام مجنون رم ایراد مب ولو تو رم 27 0

 م هوومز تسوز اومتمس"نلاژاو روبرو هاب روم ییس و » مپ تمرشثر اد صا

 هلوف بلتج نایاب سیل بلور یضقر هد دشت نا ازیم لای
 هشسز اور قسطی ید دشت میمهو رو ام یاشداب تسوطسسات نارخا+ نآ

 نانو ارب ناوبل عیار لوس و رنو رب نیل تیر وس ترس و طو ٌخیسریب ت سرخ
 توانا سژو ر تسروس اهر د تم ماد رریصمو ور تساوی ارام
 اچ و ران تیم یر هدرگج اسپرم یناجرکم گچ نایمرد نخ اتو ریدر

 که دیس تسب شن دتط نانسنم طو درب کارد نارجار تب

 یا مهم ثرطو در نانس تا ستاد اور نور و تیام

 هم تشیزر رم ارد و و مت نان قسم و ریمو رب و ردتشسر |روخ درس

 بنا عدس هان در | ه دسر سو ادم ود مر
 لر ورم ف تشک کرمی کت داری تساوی

 مضر زا طور یمنی لجن اتزیچ ار طم دم امر

 ۱ سو رژ ایا رج ار تفت و و رو تسوز تا بسر ار تساع طناز طاع

 و داف ای مز رب ترا تصو زارلو درص نر عسکن انچ رشد اچ اخا

 اجر مطعسو ر زا تره شو رپ مپ ناذ ناو نم ترش نما سد

 بال ثرظکا روز تسسدو دا اتسسگن اطلس پسر نو بی شن انا عمار



۱ ۳۵۸ 1 ۱ 
 13 دم اب ۸ ی و خر هو ره رم

| 
 ۱ بناب ازریرس لر از جصو رحم زی جز

  .نطبب سانت ص ناگر روت ماجرا زقحااص تتسزبکو اکسل زاطلس
 1 ۱ رها امرو مررش هبجنک ی اغرداسو ناب نافیر من هی روتر رصم هسسو ریو

 ۰ رپ ممصطکپ مد کس رس هساطتفب اسب اه زر ناطلت رو نشه ۸۱ ی للغ

 رسدرنراد /تسازاکنافرد سو نادن گل وتسر و می ارزو رخ ام لر کرسم

 تاب اروم مش« ااحرد لالخا سا دوغ رسو م دانه تن بازم

 9 تار خیابان تسو هم لس : را منفاب ولو و ومف شعب تس4تنابلا

 لیدر ر 1 رخ تصساب اریگاهد عراسو لاشیشسار ارام غم و هو گز ارو

 تلامردر فک روش یالط را » دازا ثسح با دنوزم صاحب دلت ه دین
 نایت او لر تم باک ذارک سحر جراح ترم هدر مور

 رتشت را ترط تنش , لر مولف صاح زا تسسو لاع بکرم تسهرنزا

 ورخ ور سرش دز ورب یاخد اب سارا 2 سکس لر ار تب ۱و

 لاصتس روصت مشی لدرد لافا تایلاع تسایار لورم دو و هئو روردو

 ناو ورب ه مش تسوف تاریکی اوت نالیاس جرات جزار منو گی ی لار ناباتری

 لامعتسمد اقبانایازیم تشذ اتمی, لع تیم د ارد دوم اطلس ون
 تارجرد متشلاد نور صبیسخ نلاکم| یذا و لا تیالر رد لو وب وا ۳۷

 ریون اطاستسومدذارید گن 1 ناغ ران زا هند بها

 ۱ ۱ ورم دتسلار تسن 1 ازم نریم نازی تشنار ماگ نلاخری 4 یر صا
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 ِ احمسمد ابا تتسسک شا ارد منتشساد جت سرا نرجررارزفناث ارج

 گاژ ادیت هولاب دا ان اذاو ششتشر سما تر ید هدر لوح نا (
 بِه دال سرم داد ور ثساع كثسال و رو و ار نلاخ 7 3 تصراب یولا رانا اچ للع_یرارگیم تیر مرا هر

 _س قدر مبل ن 2 3 هم و منش 1 ّ هتسس تیروسو ریش ِى اه مملقتفر تار

 تمالورط در یمس الا و عجل مصُضم | نوپ من مییاسبب تشکر تر ه هم تورم

ِ 



۳۵ 

 لاو ووشو ارعطف ژورو بشین هدرم راد ار نم ؛یصف لا رم نازل

 بزم نلو رد ارودرم نداد رد تک راک ۵ حس 2الی مر

 مزوب له تسارلطو لتدنچ و راوسریقل اب مت تو ناو دز رک راست

 هند 1 عاج نافرد ام بسم بگی ام 1

 وگو رک / ارد و ریس یصنم فسا ارد دات ۱ییز بعید ثاغفادا

 ۱ م در چ دن نت اس اکرم تر مرتب

 تر لس رب مه لازم وا سا را یرتسر او دن تشوراررصمک

 الو رس راز 4 ط بج وب ناف زاببمشس# مث سو لاللتشرا

 ۱ ۱ برگ

 ور او وو و دنا لر

 داف تر ات هم رک .راشب زار نی ۱

 .: نام و برن دور از تر دف گر زا نت نر رک اسد

 مکس هضم تساهد اس و گرم او خار ناز ناف یاد | راس

 زصرم | مان مس و دبآ و رام لاتصکد نسل را ام ور > ناگشم احذا

 که اش هوره

 ِ تس اد زایمسمر رز نسز تشلرا ترکان رد ناژناخ انس گا

 دسبشاب کم مس / و مند اصن ان بساط

 و یک ری کت 7 تب اطا اب و واتس

 نو اب 39 ۱

 ندا رض کا برش دنا سورخ ۷ داف د نت م ۱

 را 2 | صرف نایلام

 اور همسر شکر دلخب روت نماد

 هتسسا نوبل ی هرس ساتدی تشزوا

 و نه



۳۹ 
 مس اد زی مروترطب رس ورد رزم هم فالفرک
 1 نرم اش ! تای ف وا لوبقو جارو خرس
 ی هدر ۶ تل پت 0 ق 1 نناتنام

۵ ۴ 

0 

3 
 ۳ یر

 : ی رک نم "مر ایزی
 3 ۱ فید باد را را عام

 3 و برم تهمت تجربو یتنشووزفرم فرد لالیا

 3 زا رپ ید کا همت و راه مي

 3 تور شاد طاخ ناعرو زم لدلابو مررپ شاخ زرک
 1 دون مي خشت مر و نر ی تیپ تشک اد ۱
 ۱ ۱ ناو بذع وا رب 7 4

 و رو دارا یا ابی نزار درش قرقلو ترتیب نتف واردآ

 اس ع غزل ۱۳

 4 اب ی زلاتان نر نرچرمرییاتد
 3 0 2 2 او زا ترقه تسح افرا ور هدر

 1 ار ار یر هو راد ترشاز تفرغلد ةروتسالواهرمآ

 3 ها ورم هداد 3# 2 2 رز شرور نوت و از تماطح هاش دا

 ۱ )رد را یر دو
 او > ریقتش سوز تام نخ تحم [هرپدرگم اه »قرض

 ۱ ول تنی درب یونس نفب بت ممرانچ

  شدرو نو یم و ترش دف رج تشتاعمن انا تم درامد ۳ _ِ

 رسهاف« تاریک تای انع لر وز | شابک یسز
 ۱ تیر وطن( منش ی لس ورع و شش



۵۵ 
 هرس ام 2 تکه سای : ۵ .ایحیسرمهر د) تصت عراقنداد ث تشزلر بسا نا

 ار ماه ناتچ نلایگر انرظسرود در کریو اد نو نیر! اس تیاو رندر
 میترا ارافو تسر بیام نایاب نیم من |۵ میشس ار طب بسچداپب

 نام تسلود و اف حرف شم ی شب تساع نوت سعي هو نو 7 3

 لرطم * عرانص عرامداده تست نرارزمصم ی نیا (يراشاقنر هو ۳ پس ار الو

 رندرو اراک سرب یاس نشود ور زر نو یر شر 2 بسر# تیریصر ۵ ورم

 دشمن از نرهز هو رخ ال ماضر لاغر کر :سر نت لا 1 تشز فو

 خادسو هرگاه طسو رد لاب 2 صمد رم وومو ۳/8 متفاب تست تب تروص

 سرو یار لتع و هم تنش پیام تسم

 ت

 : .یم#

 قم و ارف ی ی ۹ ۲ همان

 ساب اب اومنررعزا مان رخ ار لار
 ته افرا و ِ لو تاج ررب» شم ترضاب او ام ۳ 9

 گرلگرو لاک تم. تس مک (تعسم اع تفورد را دن ؟ خب اطلس دچدنرپ

 ول تسد اس بساک مد دا هارد ا سو لنلعم تر نم تربت تر مواب

 ۱ 2 احشح» شو تسلع,ر پل الاغ باطخ» 2 شب رس تزا هصم

 .. نافلا سو و لاقب نرم و تاب ! نور قلا ناف انزلی, تسالخ رها رچ

 لستاکرسو ی لمس ۵ از ناف باطن مت مش لصاتتس لا

 هروا ید 1 25 یه تقوی نرو از تسع ساضعم ترش قم

 مات تار > من شد اب / يیاغرد سیر وزوآر و رو * توش فکس با وژآو

 لا تر از ناز اغاز ید باما تشطلللیکو هدروآا
 باشد ایر ترلو د ياساناس پف | دن تکاب تمشارتمینیضو 9م

 يرمادوز سنا قارفام یار یاد اب تمعافا دا لورم تسا تلونم



 8 تب ی ۵ ) 3 اف ات 3 9۳ ۹
 1 ۸ | بک اخ تمص دحس 2لهفم شعر هل تسال» نا [تسعص نو

 3 رتدتشار [داقعرو | روت ما ترضعرزم یقاع قیر سر ۳
1 

 ۹ 7 1 ارو رنفسارا تاصعترفص و رس تسالثا رف ات

 1 ۰ تو رخ تست و دادم لتچ هم و طر 0

 ۳ ناع تفصاالا و و رو [رویلیتنزایام گنا راکو ار هتسسرایتلو و رب

 7 تس تیبا بو ریش و تشک تشگعشلا ق از نرو شر بید تصور

 9 بناب سام کیر اد ماهی نشر ضشسخ لا ق اند تییبزبسیر |

 ۴ "یر ار چو مر نما و اف پرچم آن مد ه ار ی رب رتتدسمور

 زا ین تاد ملک دنا رپ تمشناو نادر م تسریع نشستی
 ک اینا  رخورث تسمو تر نم

 5 زاگی دیس >او ون حنا مود ناف قمض تم ریفشس تیوزآ

 سیم جو نیازخز اول زر چ فک رم او طبط ببر شسا مد اب زار صحص

 3 ات سزچ هک نیز ار اچ ار یریمتچ متح و دن تعییط/س اجر

 3 رس هزار شیر تسور رادر کرگدش

 ی او لتاتو لای مانتو تر مد هلو میفسرز زار س ال قرش

 منا یص آ رز طیج مال یر ریدر و اور (ساتجا عراوفا یو

 ی 0 تر کا تم

 لو نوک
 اچ ی صرف ۲

0 

 ی تیر دن

۱ ۳ 

1 

" 
 ۱ 1 مش

 : 1 و ياکلاب سرد

 اراک ۳ سد اچرو ممد و لاسرو

 ماد یی اد هات ازگر اگر رد مو را بو رو شرت

 ور سر نت ۳و لورم دف یداص
 برج



 ی و فک با

 نا هتساپ لاسمنچمجب تفرش ول تو اردو او تب 1

 سا لاک دی تست نو تا مر

 ۵ مو رو ور جراید ار ریو مش م

 لر ری تو بیات هروخ هی 77 0 ِ ط

 هاتماس بوم مر دلت مد
 ۱ رب سام ت بي( ج به هظقتاد ام تتققمناغ ام نایلساز

 طور گیر سرعت نسب ۳ ۳ راو ۳ من ام
 ف

 ۷۹ ۸ رب بل | دوس

 ۱ نام )سان اکه دارت دس 5 اکو در مرتبط بانک موگ

 بار السا! هام بتج نر در ته
 بخار

۰9 "*. 6۹ 

 : میس نر ها مرد مدرک افت نام دار زد هرش يم

 و رو  نزواکلب جو خم نا از نر

 ۱ »گ هر
 گ __ 97 هست

 رب ی ی صهتز ِ ۱

 . سخایاک اب نررنصاص اس 7 از دارم رتجج 0

 1 یی هو لیزر کمد چیفس

۱[ 
 ستار و روت بسم و یزنلب

#5 ۰۱ 

 99 قوا ار یاز رو دشت ن تسماو حال لویمزز هر بصحداید

 | تسمه یاسر رخ بیسیم ق واگر د ابری ورگ

 ی ارزو رم کر اوشاو سم گرا هم

 ولو دو تیوص باور ماد اد مراد ناب ار /
 بخح ش سس

۷ 
 تیوبد ای سییاویمم 1 يراورسممحس 2 ۱

 1 ًّ هوورمتسارب تعات # دوورمض لواب نکن ۳

 سس او ترک فر 7۳ ظ



 نم مر ۱ فرح هر و ترم سوز ۱

 2 مشت قرچ تسفجا رم کسب

 (ب بیرف تکاب انتشار درو یر مر .تخررضع م بش

 صد ور رد کدو اپ وام ادا
 گن ااد نانج ورد ضرر ورم او اب ناو شیت دری طه لام

 ۱ 1 ید مدو تر است وا زا: تایپ نیز اسب ادا

 ما 3 ت تفت رم تنم ترم و اب

 ار ورم قم ۱ ان ترزافس

 0 1 4 نصر رسوب رفت ترضعا /

 ۷" ۹۹ ی _ِ_ )2 ها ۳ 4 ۳م : ۹ ۱۷۹ 2 ۱۳۰ ۳۹ماه  وراصوم و رازبا

 4 2 ف ّ . 1  6# یو

 و 2 0 ک ی 1 ض ۳ 2 ۳ ِ  ّت
 هد 4 ۵ تر ۱ 5 و رب

 ۱ ط ۱ 7

 میم رب تسودذا از یاسو
 1  ی 2 ۰ جا

۳ 
 ۶ بش 4 4

 ۰ دح
1 ۱ 

 بشن هه

 مو
0 

 تا ۳

 )رد قمر یر لابی تا دارو ناتررز
 ت 14 | دبی ۱ کدو ام

 ۱ تشاد تیرصنصچ گویم 7 تره نان مشاور رب

 هام ی ۱ ت ی ۰

 های اچ ۱ ۹*۳ .. تشسیمب لا

 ام زیرا و
 یو ۱

 1 تم ۱ حج تای تم ۱

 درب هوم زعالاد مرد نمآذ او دود ارج راکژا مد نانخ هی | ده شسرطاح
 . ادب بیم

 ری ما ارد تشریف ۵ تن اسد روز مقر نت اهن مس

 1 3 ۱ 9# مور 2ا تو اسمی ا هد سس

 "۵ 2 و مپ رز و مای )ی ی نصف رک
 1 ۱۱ ۳ ین 3 زاوج

۷ 



۱ ۳۵۱ 

 ی تستر لو هرس اراهبرهاش صراط هم
 دخ تییالو ترع او تر د سرا م ش شن ی 9 اناملس

 ۹ داد ناز هاش ااص(تیسز تشلر و وضع له اش اساد تشاوفس

 ۱ وب ناب زپ ناف دن ز تا تشساا تورا زاد هدر ی نام

 زینت اتم بم کا جم ۸

 ما تب مش تراس ین رپ نان تر

 7 ۲ نایرورم هاش ام گر ورود

 و هاگید میدم سعی نخ لجن تود دشت یب ۵

 ترشی اش شر! تواطلاوروم هد ایام تساودرت ت تاب و ان همآ

 ناورگت شر اس ناطامایام س فرم یمن لر رومتیالو تسامدتناو

 ۱ ِ ها را [دسضواشد ۱ اب تسرضع تسضمرد را مک نور تنیروص رو ور

 دلش تور زار اش "لاو نان اف نیا تساطا دم دیناسرر وه ةتسشر

 ثسراد رک اعلام هیچ تسالو تل  هشرتشمو رب تیالد تم

 یخ هاست ون ج مد روآ ات . ۳ یار تسبنا

 و اب جلیل »روان لب تایل نا اف بیچریتف ا مزارس تم

 هضم ناغ لاک شاع او م د [لاستس تاپ نی تم ات

 1 بسر نز نی مد اتو ید رگره هرات زا تار, ق 9

 آف بقا ی تنم زنم رک هر ایدز دسر تنم ۱ ۱

 سو رز ا عبابز ناف اغ ترطح و رسوم تکاب فو هرم طیف تا

 جن 0

 ح سس

 : گیت رد گل تاباچ 0 گن نایشسهک- تا
 هر نخ جت

۳ ۳ 

 ج نرم |( ناله مار



۳۵۰ 
 نما تن طور نر وب من شل گرگ لق بر زن نوچرنرش مرا
 تشادتخالاو از بلک ترکی نرخ 7

 کنان حاج طه نرم ی ارهخزاروم مولف رصقلو

 سقم تتسمژ لو او ورفپناز اد ایت بسهرشس دات مرا مو و شر

 1 و) لزشش» بشمززم ات لوک سرو ترضک او تشلح وشمب
 هم 4 و

 : ۳ رز رنج هنر دریا عزا و دهم

 2 اتش لباس روسی نت تی ناخن ها
 کامنت  )9 زیان طنسم(نلپذوالافرس ام گم چدهیدلنو رم 113

 ی او بنات شوم و ارچف تلود هو اپ تند نوچ دمو
 1 مارا ترنم مینا لنت روا وز رو تشک اف گر 1 وا

 0 کم من افوطو روش امر وب ثتح حس رز 1 ترمز دی شا

 مد »)شرم هتع نان و شن ففاو تفاوت و تشژزترز

  اور 0 ظ ۱ اعو هری دل ب بر اب ( وگو دانا نو اوری وار اک

 0 اتش رفت تاجر رک را ةبن نافستا

 ی بدن سند . ریش زر نفوس اسب

 ۱ تو تا سم رمز 1 تشاسیآفت نام

 . يه

 گز

 ون و تار نیو زرمتتسا هدست بسم نا تعالد نر

 تسالو ع ناکمت ۳ عین تقزور هر و بود اف تعاعا هی گرزب

 77 بر کر در ار نآی ناف و رک ق زا

 كرم رب رنو نرارپ ن کل نا )ناو ستاد مات گن ناب

 )9 و نور تمادرت تی رج لم هاش لساو و اشیشرر لات(

 مت

 هر اب 3 ض : ۳ [طشب
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4 

 شوت وا 0 2 " رو هاش نام ی ۱

 .لابنضم ۹ تیم

 7 اش تن بک شو 2

 تن رو دگر ی "م لا از یدک 8 نایاوب ن اف ذاو

 تا 1. مو ی لاع تشا شو ! یا نر.

 اردک کیاوس)

 رد نوا ۵ سس سس ۰ ۲

 1 هنری يا بيت دی هراوسو
 خر سس ۳۳۹

 تر هم مر نم ی رب ارت امار ۵

 ۳۵ت کت را تبسرا ما
2 
 لار شف بی و تر اف تی و

 ار ۹ : 7 ۳۳

 ۳ 0 هو نم نو تمیز تم ناغفارت رالی 5
 + ۹ وب

 تی اسب ۳ نبی مع ارج وا ۱

 ك و نم یو ٌتلاصا با هتتسمه ندا بو بي اس تسهر

 مون و ترضفو با جو تم سس تی

 تبع اس نشر ات و | ته نمک ت یا نهج اوز فد

 درد تسدید دادم ناو دا لر سو هل زا او تار :یباشرا 1

 2 احوب تشان لاسرالاو 7 تچ ۱ تفصّاررم
 این ٩ _طسش

 ۷ ك

 نایضتاطب ری تدو و قرتعز لورم تسنیم درس

 ال رتتس پدر مار | ترضع مجد تار ید وا ساب اما ماین"

 9 زر ۹



۳۳ 
 .خیجلم تشما تنطلرر# سل شبارپ رتب لا زا کت یج نزار [سش

ر بنر اچ العاب اب رم دیه داور و مد ؟تنایاکح لاساکتلکذ رو
 3 ت

 ی تار مال روي زور ناطلس نا ز زاو رز هتشسآه زایتما تان
 تومن ناز نازر دف | لی نارب نطنبلا ثسایغ ناطاسلذ ج لطااسدرو و مش

 ام میم یخ مستاط نم ار ناطناسيزرچ مربا د د یک او

 مس کساهچ مدرک ممد اارچ ترور سولع مچ من بورک رد يتشان ر

 ۱ .. نلافرضخو تب تاکنون ]هنر تمطاسکزارچ نر هد اد تب

 ۱ , هزبرضقطا ناب جا ورح سرا هات

 - هر م]م ذ فری اقا ۶ اچ ورا نزاقزو لو

 تاطف خرج تنشار اش مولا تیسالو تمساک ناف نر 1 س در

 9 رامبد و تو قررهد جررپ نامه هم و ورا تلف هر ما

 کم نر رم تافل لا تا ور رب تن سرا

 :لاسْعو و تنیس هر رو یراو

 -لاس< لاغر و الو عود ۱7 ن اطاس

 -وا چو لات ۵ ی نرالیاس

 کامرر اماخر رب هاض نشو ناطاستسدر ارس | یو مک یلاطلس

 تیم تشنه اد دا قلاطاسو و وب ورم نلاطاس

 .لاسروی تم روا تفرید بو رب او ماب و یکتا

 ۱ تی یو ناطلسنبیسملا ث ساک ناطاس
 7۵ مص2 هاداچ سلف ار صا لاطمس
 داریم لات ی ریل لرصا"ناطاب يوو اطلس

 ي بمب یص 0

 چ مو مبر نصر درج تست .لاسدامچ و ی( )
 + موم 5 ادرلپ رقم ۰ اسم ی (۳)
 زر و یک داسج) نام هد ناب ()

 نه



> 
 : ور ی ی هو اب ۱ < ناهار تونس پمد سیب تر 7

 ۸۹ و ۱
4 

 روایی ارلم 9 4 + فا

 ۳ ز نه ۳1 ی : 7م 1: ۰

 0 یوزر ۳ ست تیصرررتنا ابو و دیسسترد 5 رومصم مش وب هدف

 ۹ ویا کتک (یخزاتنادند دو ام است لر سزامنرما سر

 ای وا تاپ دیر سلف

 سا 7 تار نفس سا تصوف دام وشیم
 تسع)او تیازوع نایمرد ی ریرومتداپ ابد ناب تبض بس تر

 قزفذالرا لود دن تن منم تم چاه رخ تورو

 لینم بست ار نر _س هی 7 وا تور بدا

 هسوراد راز و قو لف | زمرسمد تن اف درو تر نفع حر ارررثم

 تاب هو 0 ۳
 دا درام 4 ۱

 ۹ مس را طتتراو تنور ات 5 رم تیر زا اخر را

 9 من ماتم تا شرب د تمیفر و تسمه بساو .تشاپ تب سو نوچ

 وبا تسمه یک دا رب اين و تر دن تر زف کر ۱

 ات تایر دری کر شبا دربو| لاصر نیش لامشتزرک ۱

 1 پا اچ دوشم جا هو ترا تم تم ای نب نشه سان درد دا

 مد ترش گو رک فر

 ات 9 ف سرش شعر ادنزآ

 ار نارتننام تنش نیثع رویا ۵ ۳ | شو

 ۷1 تار تمبر و حویسک سا یکی اب کم دیش دوش رابخا ناصر

 داران نایار و رک سامان هد دب راز تار نیز ما تقرصب خرارفو 3

 ی



۳۳۷ ۳۹ 
 تر ختم ید مر ۶ 3روز

 « 27 یوم بوم ی وه نا
 ۱ زا ّ تا تاک زر ی
9 ۰ 11 5 
 زی ۹# زررط گرو مس

 ور رب زا ی ٍ زور ات رج

 تیر ۱ جگر 7 /۳ لنت ا هاررو لوو ع نایر ممد سرا

 بن 1 پیر اونم تنی سو یدنب نابذرف روبه رطقن ) هه

 احمر سرخ تا وا ور ورضو فن عزا زمان و وزلو جن

 ی تالد لادودمیضفوو رضا ارم خانم تنضکش ودر خو دن

 . رشد توش سلام مظفر زا تور اتفر نشبارا

 امیر یاریط» ین تیارذ اسب دراز قورت زایتشور هراا یه ۱

 ور ح ۳ قرادلید تموششساب / نشر تن ورم عسبووسو یار روم

 سرم گیم ناسا لی حد وتو قشر ۱ ی
 ناف تامل رختس ممه 0 رتسازآ

 دازور و ۱ بارم نامش هر رک ۳ تشادب لاذعشتمشرج گرم هلو او و
 تضاکرز بلشد بشم ده هبس فا رس باخر» ۹

 ۱ » ین

 ۳ رشت رو شل نا خر )ی تراوو
 ۱ ترین تیر گر وام و ۸ اوج

 شربت زد |ر یر وم 2 یر را تبالز خم لا ی

 تب مپ دیس را تستی سرخ فرو 7 ۳

 تاب درود راک زا ار ره رک دزلس نکن

 ۳ تر ۱

 ۹ نبات امر نی زا لر ریل هم امورشیوا

 کاور نورد آه و شعر رنٌططبضرب ت زر مش اب ات

 ی ی یی کت 9 نیا یاس یا ی نصف سوت ست ۱۳ ام و هو و اس ی ی ین بوت تن ال ست

۳ 



۳۵ 
 رام کد رسان تناا تص رو نا
 "تر لو دو رز تاتو صور ناچ ذی ناف لی زم ۵ ناف گرابم

 زا رم نر گن و دشمن ور ایا کد ز ناغاریب تشلور بنا

 نیلاماح خو رقم ارج رو رشد اپ تسد شرب کارو | س# بلا تف

 ی هیت ید درچ کیا نر ماظنختسضی

 یا ابر تسما تابع ۱

 ام تسشلما ردیف کپی ساکت ارج مر 7
 هی مش یا لقزرمصتج وا تسافد ی ۳
 ناب تاطبلاوروم و رس ۸ صفا, وضحرو و وا مل سم | سم 0 ً وا

 71 رم اف ی ماد الا سر گور قرف رپ شد ار تب تس ۰

 الایس(نا ۳7 اهر او رخ رب رز ساطکر ند مند ر میم ورم )تیتر ۳

 تشاژاب رب تسزع نورف هو باطخو بصت نان اهواز ناز اد کی دی پت ۱

 رو و هو تر تیباد قرچ اچ وبد )نیا تابن» ۵ نایان ما مصمب

 کیا تنا.نلفو | لا ترازو روما نیش لو ت رجاار تسوف رپدو رو زر

 ناقص نمد او تبع او یرطف تو ایم ام تر هی راد حب تلات ۱

 نر بت تی تفر ایا اپ نرچ تا تسمیگدماد تم ۱

 متر شجژنمنافلانن ناورع عمو علف و یر سو تنالع ما

 ولاب تا رم ناو "
 یار عس اید روت روبان اف تست مد اس توپ

 تسکژ ل جتسالو لارب سو بت تبشاد لاله ترسم رلا تیمالو رد در

 7 اب نایل» و لاچپخاص ثسانا ایر ایم ید او تبسم ند ۱

 نسب نان ۲ عرا لر ْوح ورم یاسر لر تابش درد آرا لاو

 و |لویگ تو یخ تسیصتو متحا 1 امر و روشسو اهل هد صح ورب قوس 40 ۱

 ش ی اب تارطرب



۳ 1 
 . تایلاع ساب ایارو توش نیقور خنارپیو سرا ا اش رگآشنیرلاس ی هتسرش 11

 ناییزو ,یسیرو نفاق تو مرکز گن اب روم رفتی لود هچیسسزاز ی

 با نریم !تگواو هنگ خلاسوج رام هاص سس

 هم نوچ ورو[ل ص یراشد رگ 7 لا تاف ید |و و دیب 6۶ راه هشسعت /

 زنگ اگلوو ورم قراخ ارسپ لا زکات تبشاد یا یو دب ها

 مر هست و تماعار یدایپسب دتخود ره هسسشیار نان لا( هریاشم

 ۲ هام وو » ثشل مس ور وا تناترخ اسیبا حرونسزا نا رنو ارج جو و

 1 شم | و راولترو رتفر تسس4ا غاو 1 اوسزو وکرو گروپ ناو مامتهز بل ار

 لزوم بنت و هتسايو» بستر زر

 بل تشک و نم نی ۵ هندوومم

 و ردتحرجل و وز هتل شتر و [روا تنصار و اربتس مو تش ارد رب ترا

 9 وک/ کر اه و وووم هضم 17

 تماخ زور زانو رفر گوهر مبدا تبزوض نرچ ناجا سیم و اب تتسییش هزسوراپب

 تسشوم ار وضحذ( یر شام رتس» کشک لو عمار دگر زب شش تنم لو

 224 رزم یررپ ناطن شا ر يف تساووخ ورد اس هام ساق نام 76

 ورد هدزوآ ۷ نا لر ياد اشلد غیا ا | و ار اف مشسيرمتت نام مر ید

 تشکر از رو سل اور ولخ و وات و ررطاع سا تنم ااب حج ینوزگر

 ۸ ور نو رم فیت شن شناسی ۳ ویو ورود ]۱۹ تمفگ سوز دا

 تنایلاع تساار 94 ۲۱2( سیرئد ر زار فست ینرتوخ لو روا نفخ

 ال او زوج وب بم 7م روح و4

 ریس يا و ابا ها تساز افنصمزا رج " رسبشرو سرد ام عین نر لب نرچصقلا داذور

 فجر شب نام ناف« نا باد ماقم یر فر شچ هرم

 تم : ۵ ادرس نایب« نارانفا گه راو یا

 یراصو لب مهم نان صادر نازی رز ات

 رپ تک /(



 را ۹ هجرت ترضنتسو هر تا 1 طب مرد رپ

 و تلف او تام مارس عزم ناسیلیزایتفا هچحالاو مر 92۳ تبسم :نالم 1

 بسر رنو ديئاسر لعقنار یی اپ نایلبقتش رپ تا 19

 !هب نسل ورظو نتسکترد ارد نالفژاگیسررش یار ضرب می تبسم ی

 انار |ریود تشک نفیس تار وز از ی یروچدالیاف ین ۸

 تفای هر ط نم ترم تور طزا مار برا زی زا هست

 1/1 تنور تابع ار هو ات ناف درس انتی

 نقل نا هاو توت هرز به دي بدو 3

 ِ تم صبو گلو ا تبسم بتن سو ۵ هک

 رثاخناد دره كه هنر من شیر سم تیک ۰ ست

 ۱ ان ی هورم| رازی اب کیو تضشا نما ترم مع 4 ۳

 1 هدام اب هد را المانيمنچ اب« ۰ گهچرب مع لس

 گاه تهارط | »۶ تشرماپ اراطماچ نیز اف هند مد ]نایب تب "< ام

 ور تم فر هو رب تزیداسرمام هشمرينناغز لذا طاها دن

 مع اریطو ۱و سبب انا اردلان مو و ضامالاو ر 27 هم 0

 راهم 9)رطارز ماش نور مف تم داپ تایم پصنذ غبطو ) هاو 3

 12با نون دجتسکس یو ورد همشحارهو رب نسیم 1 9 3

 ۱ صحرا ج نرم 41متر شن اب ترزس بر 7

 زر زا زیاش تبجخ ام تیر گام رشد ار تست تستبسانم

 هو لس چتر بسج نایب هر طاها تا بتا

 ۳ ناتفارمنکس اطلس, تساوصرو ندیصکبام اف رب 2۸

 ل تر ووشو لاو رو رانا خسرو ور فا راو او تمضتررترربدپ 7

 رینگ« هزده 3 رد هاو اب تسطحمم نا ار بر : رمز رواص نام یاضناز فر

 ۱ هدیه روسی پاپ تی مربا امیدی نا هسا رسم اد چ متن متر

 ۱ ۹ هاو ه دن ابو هی رو شی صخره راک مس



۳۲ 
 رابه ناف نیا سم جوار جم دنا ره 4 ۷۳ ۳ 2 م ۳4 ۱ تا سال بحوب/ ناو گر ع اع سد ون

۱ 
 1 3 1 7 _ رو ش [زوضعرد گومز نآهتنود ما هدر تیمی

 ۱۳: او باتو » چدنی تر ساق تا دف مپ لطا
 ۰ اچ غل ترضک ده طمس آنچه رخ تیز هایم
 ۰ ۳۳ ودر ار ناف ژرار تیالو ردفرذب تری نکس اهس دختر ریدرگن درقم

 ۲ ژاطوزدم نام لاسدمبب» تفرد تمزوخهداتسرفااد هد اه
 ۱۳ نم مای شر تنبل سو بپ تیز تا تا رضا, تبع خب دل سد
 ز < 3 بیت ۳ز یه ۱ »۹ 3 هک تست
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 ۷ تن

.ِ« 
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 ۰ یو رتیترر ی لافتخن7 اچ راد کس اهداف ترفص نو
 ۱ دف تیپ نهاد تر رژ رتفس زند نان بلا ته
 رد نا روم تعب ررصمتسا ان تسلور نیر قوا تشک وف تساب اسمی

 ناز بروس گام ورق م سا بضع شکوهی گن تم
 ورا تررص نر وزیر وه تخت لواس یاب کسب مدت خ
 ۱ ۰ زا و تنور قمار بارسا ظنر تافل ترظن ءزرتروظ اس
 ۱  دیناس لس گیر رسذا ال ناف پر کاوی کسابخاسک
 . للطت2- ناوم» تشکت رضا عرالطا بدون اد ناز انا بی پحاص
 شم( تایمر رم ریهنسپ با 4سانت ارگ
 تان رود رخ فرد ارس الف می جت یاد سا



 ۳ بام
 ۱ ۹ و باند ناب ام تساد ورت

 طیب ناز سپ تور بیا ارصاب تسهادوم فا | یر و سک رنک تفا ار ر 3

 درو رو | !رپضتز دب لار ات پت تی

 شکرباتا ی عن اسواتشرسکر او بسازج وا و و م ات ید تا روا بل صار

 4 تنگی هتسورکع زوکا / هررش شتاب راک ۵ : شی تسم نیم هد سپ و

 هدر هری سبب ادا بسا باللا مو هت م ان عوو رایت هررشررخرد کت

 ارگ 2 اموا

 ئ ار فن سم ها
 باب تمالد مو ۵۸ رم 7 2(" "هنر ط ربا ناو

 لس ادم, رم وا مت و علف تترضح نآدا وو رب سو [رزنتفدر نارد و ه دوش لا ل

 دوم عقب و رز تنض با تبسم ارد را

 جارو و ترک ناز ی اردایتا لالعا لو نافثا تسسا رویش لو

 7 ترم تند نت تنی تاپ اس ۱

 سام 9 تو ماسه د زم تم نا نسب لواقآبس جا ناسا نابود

 راگش | تسویه ذو ره بسا هشت لار رمنتس

 هو ساواک ترول علت ابا و منه شوم رب نرشوشف تراش عزا

 در ره ساک در در اج و دومین" وتو رب نصر

 رند ورد لات رقم ی مو لاقب نرم نرخ فرخ

 هر اطلیل» ج نافرضخ تنشاد تسساما ه رگ ات ی اف و لود اعر ۲۳ ۱:۳

 رودکی شیبلرخ رپ نو اما ۳ باطخم اپ نافلسو مرد و اب لو کس رس

 نلواعناطلص + بسلاف و درگ تم لر ازم انار مش ظش6ریچ ک

 تر دنا( اطلسابخا یبز ۱ هشت رم قدایکخ قم تم کسر ۱ کمژرر و

 8 ناب د یار( باتج ور و کا گی تمسد تست نانع ید

 با رتفرگت سو هم آالام دگر سا دنبذا رکورد ور او



۳ 
 » ژارجلر ریسیضربج 7 زمشییرت هو مر نصب اله سردشت سو روم ف رد

 ایل ار اش بچومر درد 1 عاع تتمسز ازت ۳ ه ثسسر رنو 7 نان ظ

 ۵ تخم میشی درک ار اهرم در فا

 هاشد ! نیامد رکن شم ناشی بکر کت تام تشوعر
 نو تع دا تر ما روا هی او سو اقعببا 7 ریو حس ( لاسو رو

 ۳ ی

 میسر نر د زا و رب مط رد سکه که شا 2۳2

 ۱9 ریل تبسم رک

 تفت رب 1 ( تسل ات با زا دن یونس که نا منی یو اررصحرد شنرب رو

 تیوب رم یلع تنش ارت یاب تا پف زا ۸م حد تسدش او
 کا اب انا, .. . اه دلو مشی زا کار لس

 بر رم ازفیریصطل بر یون ها روزت اما زا تب

 جو جی رو ورمی زار ورم نریم

 ات تتسسا

 هو ")رع ام بلا 6: رس کر زوحررسگ یا نرخ زار

 : تم ر یاس شدم حتس قیر مارس رو نارد

 ! یو ابا مگنت نی نور کم نی اد ییاش ْغتسچامرچ

 فر تل س زا نیت تی ماهگی سهم ۳ ارقوا

 ۳ سشیکرآ ینابصخر رج و تایل خ زاارناتسکر تصور

 ۹ ی بک همتشسر ءاد رب دات لس اروا نو

 77 زر تگ ۷

 7 و نطسنا» دز لاک عزا متن لاتف نوری نشر دب ترطخ 1

 تودیع وز ومزف نم اچ رس مد او بیت لاداخ صمد ریز
 غرورفاا مور مت وضو مد زن طیف فر طلسزما کا کد نگار
 هریصم رک ساعات ۸ ایا هی اطتاو ران ) حس ارع رافا و نتریاریم

۴ # 

۳۳ 
 ای ۳

 تام ی تک اد



 دا ۳۳۹
 لورم رناسر لرد رخ یو بفرد نا ارداتف تسلیت
 تشزد اد ور نغ اب ید فان کن رمت مو لمآ لر م کر درگ

 نامی هزرمز اما ناز ناقاف تمشلاو تسسپهبسکس ارم ید تر نتک
 مس فرز ۱ نانز رندر , رصد نرخ شورا زادرنورد اس

 ِ هدشمیرر ورچ لب 7 ارس یراشداب تبمز زانو می تصف اری روت لق
 یوراقعا ار دو تشگتاور قد ااالاو فرم تبضع# عراختس( ادم تو
 1 لاک ۸ مر ی شاگرد لو ات تب( لاورد ورد امشب را

 ترصعار ادا ورم ترا تارج 2 ور و دش نفت سیا ورم

 ۱ نیر بدزگل 1 ران یددالدد ل تر کش ابسمتو# هاو هد رو ارد مو ۱

 و نایلو دات از ات راک افتا مچ تپ ن ؛ لاحرد هه ریل نوک کس
 لاتسامر شد ارم گتمو یر ٩ دمو یورمزاو ی طد/ل سل 7 نازهشرنن ال و

 مزار جوزو وی جرلضم تیخب کار یرایب نخ مضر مرگ
 هزژگصر لیفرذم رب هزار یرسلطار یجاطو اب عرف هم لا نایت محو با
 تماشا ام اب یا بیس فست یلدا سد ار نمک زا یوگا بند ردا

 ترزخ ی ارگر اب یزید اب تشطلس بسط لذا تی سوره
 ین روی تجزق طعرو متین تستر یا پیر ابا رپ هو رک ترس
 یتشاعزا و تر لورم ان روم قلا شید تتضوطرد و تمشزگرد وار یمساک را

 لری ارد رس نروپ شنل هیشادرگن اب لییرشخ ودر ار ورخ یو
 سرو تافل و ُّ رینو ی قفسه داد فسسر زا تسهنزع نانعه

 ماش یتیطع نیا نچ ددب اعم ارس تشسب اخ یاشدا اعدداتاوا غیب

 رشید پساد تر د پارس" عرب ودر نانع تقلید رک
 ضرب دن رابرت ناب مکه بید نر راهش زار يرف

 هریتتس هیتر درب ييزر نزن هاتداد ناخن منا زیشم جرم نورد راس

 روت ام تیم ید رگ اد دف هد نا ار نشدم نام یا



 0 جیم ۸

 ی راک رک ورک و بر 28 نسچ جلب هلو رب جرات

 یزد تار ه]مییووانافد ترش تتسو هابشو لاسرزیسی ما یار

 ور ار یخ بسیقرد تیااباممطر شر تاب صد مت نطط لو 7 را

 رج تسدربز ار فرم قد د سزاج مر شمزارب ما تشکر داف تملک

 نو دتیبسکت را نابا خب رگ ر رام د رم تنضع, لک اررنکسناطلسجن

 ما ءارصلام ممسلاب تام تیک, تشریف لب تساد در2 تاب می بمب

 لات نور مد اعو و رهرد و روم تر اهماک از مهشسر توقرم زور منچ

 و + دنورم
 ۱ باب 7 2 3 0 0 ۵ ۱

 دز ور نصر نی
 زر یشاطاس تر رگروس نام زچسکرب ۱ ب لو اعرش نالطسییلمر بد اکو رج

 :تتماوف+ تایپ اش داب تبسوعد تیر کن اناففا یو و رز بارم ناطلمر

 ریناسیر وب دات تسام راک لب اهاسگیچ رو و تبار و و منحصر | اکمیص ۶

 اکو اتو | امر زا ورپ مختلف ترصلو مست ارا و رب لات ارم

 ۷ مرت»وزمآه رم جت از ترط اب لر ام ره نااطلسه درو آر ط اکرم اف لابخ

 داد تنساطاریاشر ّ سام رو و سگ نام ناف, منکسواپ شم تارج

 رناغ شیدا ین ۴[ یریلو» یردالرم اجانار تشکل توصتسار

 رو را اف ۳ شر (ه دروام تموافمسارنووب لر و رک شو ( هتسارم ار

 بشصلاد نالک بر بکر ۵ ید لبشاپو ر جور اور گپ 1 لار لات نآ

 ناب امور او ررظف | و رو رارقتسکر تناث سا ناگیاف بوت ید و تذ

 مری ناتس؟د اد نشد لاو حسن رک اد ناف سالاد رج

 تم لرزع هل امن یلاصیسس(د نصف زا عزا شد ترفرمررنگس اطلس

 هرنآن سس زر و ازوضحرو مع ترم بشارجو تفارطا زا یاشداپ کنارماو تو رمز

 جقنح اسرو رد لو مت ا تسلگن ویزا کناف کی ید قرص 3

 بسکلزتسرو مت نیر نر طعا تافنافرم رب توپ ریس تسسز ازم



۳ 
 , اباد اور هم اضر 2 تونرشو را زانو ماتم یلیصت# زاکر ی ناشی ضع نو اگر یی

 عضو اد نراشن تشب«ناتسکد نم تیلرتو ز راد مواد لا عزا و دانش

 تسارابد نما لا سام رز شا نافح نلاقز ون نیم نیت رارطاد

 2 تب هاب ناف هدر ار ینارد شناورف و

 شب اتم موراب تا بیتزطت نیا نشو وداع هدفی داسسواطا

 نااسنا تا تو کد لا یر لار وزیر

 تعرو تیزر 2 تس کرا ا ک ار ۱

 نشد تراشنصینْتر و تانک ی  هنطو تسارانستیلاطلو تابع تیوب

 :خیوطلت |و ین فو ذرف سرطش شارپ بد نان ایمو نیترف ییمانعم

 اوققنا)د تم لند پاپ را نانارخ اتو تتصارص قو رام تن سازگو لقع

 تمحو و اد ناسا قرزتد 11 ۲ رشد حاکسا ر لطف مو زب بقا ورو هزیب نا, یلاطمزا شم

 0 جراسساعل ی خر ع (یعصرع اض شا کز رق» نر ناله

 وشیایواو هاغر لس ی رب جای روشتسرفيم لا دزی تر
 قرطش تب لوس زا منم ست را هل بن کی سم نکل ارج سن اجیرلی را

 ویو مر ناترا ناخسنا عیاقد نارطل رپ جورهآر و طب یک یاقفا ورا ۰

 نتنسل 1 کده درتطماشد اب ارباب رم ترضح نوچضملا زوم

 لو ان نرم ناصری ور ماش تقر ناردر اد قالچ لا رویه ایآ ۱

 0 ۲ ۳ ۷ بیپ 0 ارپ دن بهجتف ی

 و

 و سر مس ۱0: ورنرمل تنالع

 ۳ ۱ :مادهزیس# ایکزب ات .يورگه زاو ات ید انمسوات تر ذب

 .هشسیداه

 ۱۳ دی در و ین



۳۳۹ 

 1 اور ابرار رو

 نیت تام ور زا تاج ارخو یر ار یر ۷۷۵ اطعرس رخ در

7 

 ۰ رشت یرقه اشد اب آل اش( اعسلاح ۱ یر اچ هم: بتا رد نان

 تسانجرطهیرومص تسالاک و امن هد اد ی زارط نگو يروثخ داد تشساک طب و

 » تح اضف نایاب تیلریپ نسل اعمزوم تداننک انا تییلارش خم اب هیونعم
 لو ع باما تسلتفمتننض اف ا» تسذ ایا ناسا یاری تست هتل

 من رک ان کال لذاد,ما تد اهم بایماکل کو زن بص_لش ۳1 سلف سا تم

 را لر نکس لمبتش هاجالاو ه اش (نآتسایتف اور زور صفا را |

 .یْن سده اما میم مدت هترطح اتو گتنسکب + وا نا د

 ۱ دانم موم هبارکب هدرر یر بلزطاباد ناگنرر اتراد نیر, نگنش ۳

 9 تی زا اگه شب اوج ا عمل وا تعمعن تر ت رد ی مسی

 ]اسبق نر یر تحضر ابا جیب هاشد اب نواب زن نییلاریفلا"
 "اکو داد و د تایر نشسخ تاب بک اس هدف تاب تمالف بتا

 ْیف تب ما ته خريد رتف برد بسد تیاخاب لا

 تصالو رب ماسو سیم هو ۳ نامو مند ممد رب همی میس و و او لاو نم

 ۱ ۱ تسامسا ا تیافقاو و تا ما هزم لیتر

 برنا ب بس زرتشت فولاد نوت لس تپل
 فک رس و تبلاضلاو رو رص میف اب تباییوص تنال اعم تی تایم الار

 #ِ *عرشو عیرد ضناز لاک رضا یق مسیر بم تگ طباونع»
 ِر بصانمی "رو راطفا ملا و عراق و راوسو ۵و اب دامقس» ی لوصح

 .التهال یوذ تسلرزور رارقملاع مس ما زا اکران یاساو ماد بصنمسحرش

 و او تنش رام 1 تبسالعر را تاب < بس لتصفر دار ی اس مت و

 لاشیورهرت تسم۷۲ناراخهاتس۶ اقا فاک بس ار ام دوم هس ای

3 

2۳3 

 ۲ ۳۳۳ بز رس ی و سسص 0

 2 ترک هی

۱۳" 

 ۳ و تر توت سم  حس و ِ

 ی

 :۳۱۳ ۳ 7 ۱ بی ۹

 د#
: 

 تن شا

 یو دا ما

۲ ۳ ۱ 

 ۱ | ال از اس انکار یا اب



۱ ۳۹ 
 را تی اد رپ گور ۱. رب اب اد زی زر هر اکمب

 وزن زا لک بضقف ارد و عارم عطا روح دا تندر رهن تک اوج و واژیاش
 تانکر تورضن زا تسسد روصش بي گوم مات هزاوآژ نکس اطاتزنو رم لالجا

 ۱ نخ و اگر ب رفهص ابن ریو گی صطم هدف ری | رضا کی ثبرگا تیلور هدیشمرا ۱

 راوخ نرخ تام ماگ ار زا اب ريشه تنایخ تمحلر سم تنس هری

 بناب وطن مکه هنر رزرو واشر اپ ترضح تنطر ناز اعنل تشک

 هداتسیلا طعم و اینا پاش کنار رب ناز بکر آی زیر زیبا تشربورب

 رد ناف هشت طرطخ درگ تی علرش خور تفت ارور نو صت
 عرتمششناذرو تمشاد ه مزفا کس رکاص شی تناپرو روز فتخشس و ریه
 ترور پرو زمره ست زور یار ژاو دم وزش هر ایا

 فید ترش ناب ها نتخاعباکر بطدچر رتبه
 ٩ رم سرا تمرطح لنز تیسرخ نزار نازک یخ ااد
 ور تیلرر هکر اچمنر رم شنا رام تنازا جور ضتو قم وزک فر اب

 نشو چرت رطخا تنوع در تیر ور ترظن زار جسوش
 امر د خرم و رد ۱" تیازبزش باند درو یر رخ زر شن بضتت رج انا

 اقا ماد صافضیفک ۱ >لدامهاشسااشدا یا
 7 دام ضد ) شرک تنتفا نرهرنتسوو ساب

 داق/ماشس داتیم نیا" "قد هبناتاجریفصهزوا آ
 دا مس اخر رو 7 مور مشت تاج "
 راقمب راه افتد نیا ۰ و ز مشی شیک ابی انعق با

 و هر ویو لاتد لزا ترم تتشطل ستم
 ید



 عهد انار کیم دزد اب ق رسم هد ریس 1 ۳۳۳
 1 ِ 4 لاو ۹ زیور نوا شبا ارگ ور

 لو زن هرس رم هدف تیضُتر از مت مثضرام دوو اب ترش 2۳

 ۳9 | عام اونم کر نما | دکتر منو مس لا
 غزغتتطص کج در ید ی ناسم بر ٍ بوت مو رس ترم آرد و وب
 و ناضا ناما رر تطرشمرقاضت ا زر ادا
 تن گو ریدر د تسیوا تبیقل مع و مس ناطمرا یو فک رک رشت

 سد آ | وسو رو دا زره هم زر رک حراطلسم اش | نائاقفامب
 دوش نهار بشاکن ستار شیپ اب قاملارب او اش زرد ی تستر ۱

 مد تی از باب تسالو تابان و ارهه ارم رب رد ی ۷4

 ۱ رثررم مدال لوذت لب تست سای همسایه سا یزد رر ترذعار
 رلارها ریز گن اما نرما ثینماب هزار و توت بت ات دندابرد اب

 رگ شما کارت مجلس ایلام وه دهنستاد هر
 وب سراب رتفخوارمو ماجرو نفر برد ترفاب ناو دسر ]تیوب

 پنگ دن از نان تفریزب اوو مدت ساید دردی عروتعمتسم
 داند کسر تش هر شیب رتخر لس ید تخم رک
 ۳ ارضم» | سا شور واو دایی زر ار تفاظ یو

 منه "۷ و ازک ارد توضن تر بسا تمانگرب ره ار زار نکس ال

 وزخ یار اب اصابت زا ایلاوهاشثاز زن لب ور شاد یاب
 رم بش طوسی نو روش نت عشر ام دربار راک  بلواس

 آه تا ه محمد 7 راک هد اش شون نیا مهسا تبار ناکدا

 مد رب تاطلا عزا تیصخب تورو نوش نخ تان

 منوزو 7 |رمشساذ یر هم اش لاک تم کد زب

 .. ی مشچ شان شکر ۳ و ور و ست
 جیم ام(



 ۱ مد ۲
 مترو اب ناتسهذپ و ات نون نه تن ۳۳۳
 تار ترم تر نیز من تیره نکرد قو تر اس ۲

 تی تتوداف ت ۳ اب زا بموج 1

 توده : نور ی ما ۱

 ۱ مپ( ار شی و رب ترانس زور خجسلات نشه

 از نیتط رو سیاره ناضارنتش ن

 ۵# کز ابلاع متزفا تربط#]و رزو ژیزرگب ی ضنل کفی ضاحو تریاک نا

 ۱ تب و تره تر اش یتردب نوار عن لو ۵ در ۳

 تو راز ارت ۱۳۰ سنلط نایب خرما تساوو

 نت ۳ زنا مرا ام ز اوسر 1 تر فک /مصقلا

 دمالو سو نگار ل ۳ ۳ ارم لخر ضمن طنطز | نااقح | نسوز هنری بسم

 ۱ تسمارر تسلوو تسایراثو تره

 "یر زور نازایی تک هاو ۳7 را ورپزاشسلرچ .>

 2 امد جدنلاج بس اکن انا انار میل هرس اد جزارفا روم اب نرینصتد وب

 الو بصلخر تیصلر لو فطر رم امر ننگف رم مور منو وه سیری

 تو هاو یا لاو 7 دوری غسل ا نان اف نادر تو /

 و بسا لا ناناففررب تستر رنگی ضوا میز

 هری ریس رز خیس نام رز در ف اپ بتنابسن»

 ۲ روصنم/شیلف جرات 9 تش اتم اوا جنرط

س نالفو رارسرازم و انا درگ رخ نر تسلگ
 ا



۳۳۲ 
 ورا راوشن امد تنم افرا راثل تنعر اخر یی آر بار سبب هم اس سل

 تارا هشس ناد بج ط دمو تار و راوس دا مود اد 9 4راه کم ۰ ّم ۳۹ ض ث الف ۰ ۰
 ۱ اه داد ترشکت ب صتس لور را بلا و رب ررتاس(ناطلس اس

 ()ل اسسیکرمر حس می و قرشرکت سود |ددو | ترصتب بت هسایدا ۳ وه ۰ ۰  ممص
 میشقو ترش بجای نون |! بروخو تشساد رب نایم ۷ یرشرط

 لات نما تففرتم ها مد ناتس دن تسمه اسد اب نریام
 راش سد اف پرتو دام اب لی ضناید راس اب لو ام زم یرالطسبشابژا
 رطاخ تسی# لوصعرعیو ریو گر وصنمو فن ورد بجن زمس | هما
 رج تمرلبل تشکر تسلط عدد گام ریسن ان مس تفرط حیا
 عطوم رو و رب و رگ چت لو ام رم حراطلس ارمشتسار و رب همتی هر و یاکد

 هذ [ ترک ناب اضشترث ریتعرو اب یک سوز زاد تپچ
 4خاس ناطلسم دود ناوپ ث ِ ۶ لات نرم مو رش تشک 2
 نوری لب خ تسق ه زا زر رنک ناطاس اپ تسواقم نرم: تشاد السا
 تا رقمگو ترش او ر ملات و راس پتش اب, هد وم # ها و و ارا مشتسلاد
 ناو و حلومتو وا حل شش ی سقم ش شاپ می لد ای ری اطلس
 نیا نرنآرد نوا رند ار رسم سو | مس ترنط رعد
 نارو گر وصتمو مو ر دنا اب نور یجد نانو دن ساری شر(
 نلاطل مت مراکتررب تنسارورط نو رو آر قب نااقف تمنطاستشس عراطقتاو
 نسل وام اطلس تی اخر شکست ازاد لاصف» بیرق در
 ِط نلاضم و ماش

 ۰ .رف 9 )

 هب ترس هیسیا ۳

 زر بر تلرتج اهنگ چ (» هیات خان

 را بم ی اه
 ری



 ی ۵ یو دل رپ یو گز
 ۱ بلا هر ترخنب باطل کر نو نرود جی فر

 هج [ا درب ست[ تتدفلطر قرض( بلاطخ یدیجم کجا نردسپارط

 ال یرشرو ناف نا اف ترا ورا نات از زرب ناهار
 1 بز لاوو تنامروم | نقش

 توضنو ضیقر ۵ مس شر تسریع امتنو نا لیف بورد ایشتخلاع

 پی راوسورب شید ور رک رام شد قدس رگ روا

 زا هم ناتو و )هر دریل و عرش وز

 : تبطل یررل 2-این ا يا ار راس شل ظزمرکییتسرو ن یروالو و تی 8

 ۱ فر یدک رزم ین هدر کج و تسییلزوب

 ار قد ات سکرک فال ترتیب خوب خم ورم نرشتشا دوو
 پر دام نیل شا درگه سی وو واچ ناب 1

 سس ۷ تا د ادا طول |

 اش تل جون عرش نشاط
 : هرز سج ت 7 مش مای نامی 2 قنانفر هد چسب ۱

 ؛ناطلس پل ناغر شو یفرهاش تسصاط بد تون تنش ۱

 نافخر تشکر رز قلا اینو رک اروم هرسهن کو یک

 ۱ نم 1217 ها ریس
 ت داف یترشل ام سارل ه و روا ز تر یچج فرز بک سرو داثکرب

 ناف اد اد گرد مک شب یوسف رای لات نو

 تر مارشال ادب له ّزم ناهاس ناتو ار ارخگروس

 دوو ب ارارها یداجسید تشک و صتعار و یاو تانک ژله ی ذرو

 الیوام روس نزاع مس تفر رگ راتچ تمرطب هد رو اس با لو اع رج نااطلس

 الا روخ تر لو رم نایب و هاش يشسو و و



۳۳ 
 مرور تسد 1 ۱:ویول اتم 6دا تب

 ِِ 0 زور
 ارد ار نافزو نشانی تلرر اکرا+ 0
 خرم رو ,ارپ کد ادم .پسارج در اس دا نلب کت )تب رشبو ۱ تک زر یچ ام ادز مد! اب را رو  یاضو راسمزا منزرف نیم ۱ تشآمورن جوش ِ ار ید و تخردرب
 رس نا تست ید اکیا ما رو من زی ترش هو سس ناف ایم
  تسدلبلس میلیارد ایم تک ناز مریم نواب یاس کور تار ایمزو و رپ میفگ ميس( دی تا اشسو ب نااتصر اب یک
 :تدسشفو ون جزا دیس کابل تر مو رد ۶ هد اژ ما مضل
 ۳ تساج.اب بل نا
 جویی ت 2 2تا ۵ اشمزورز هرز ِپ لوس لرلتس

 ار ۱ و نر 3 تا تب ۳

 ۳ | ی وا 0
۳00 ۱ 

 لار لرد تترسواو اش خلنراطلس شا هدوشکی یخ بساول او سرش ما
 ورا مشعراتناتنما و و رزهنرو رب یرافریطتو + دور( تسو اس قل را هر انک
 یراورنکاس اش نرمبرد رخ اش نیل رام مسی ورا هاش
 ۳ نادرگانچ زرد نا هم ادنتجزو یر ضد اجین# ها
 اقداذ ناکو و هاش اما تسس و و رام ناز مسی خش روش تان رس
 را نانو میس ید نی تم اضب هتسس رج جا ورم

 بم دل جد یار

2 



۳۳۹ ۱ 

 رخد# اب ن چسب دیگ" مداد زا اب پقرپ دگر قم اید ا
 لباگیذا ههنسهسسابمو داثکذ ا ایم تم اکن »رک رد اْنصو ب "تای

 سو من زا تسی#ل رصحدیبو قعنبا عرالطا 7 لا اصا دتسعجارم

 فاز برد تییل مش رو ال ثرچ 2 تو طور تروایمراو اروم

 رد نادصک اید ناوازف هاهنسم [لطلنااسو یباشسو تو تصو

 نکا در سا ارت لا تسسا لی اکذ لغو لوس باس"

 تیبدعلث ترا ناو گی نتطللارزو تسوا ز وا ناذحا علف باگاونس و زر رگار

 افرا اسا عرالتشنا یاتلو مي ندا ار از رب ر اوت, نفر اچ رفتم

 مهتعلد لشلوصخا را تری رد هوا یا خسر تن تیر ان

 و وراد قزاو ارتش ار سام /زاوُشو یژنق اب دملف زر تا سرب ترسو لرضر

 مت انا هشت رز /

 دمنسمرمیورپ نشر تعثر هزار تو ورگرچ هسراصح .

 خو ودر بوکس رک ورم او و گیم وان

 الو اپوا معقسپ کل شد داد تگ یو ترس ان تبروصو | هو ار نا رگی

 دوو تمدطل-ییماوق ورب تافصولی» تساذ بیپ تب افب تسوتپ ع تصرپ

 دیس مسایدص رم ارف/ ز ارام و تشارم رم, مشتش الا وز دا تسلارع

 جد ارس ایوب هد کت سارضا ۵ اشمشسب ارس ایم داش" بال

ید اکرم 1 امط ناز اصس بت نیس روت ۵و ورم
 هنر ش

 نایت ار زا زغ اک تشسکرس تمشاو گهر تسانگه ب نایوگن فو

 و تسااص اع طیف تسروث و كساع و رزم لو شا و یو ارس اه د لاع

 تاصتر یزام جو تری تل تورا عر ادیتژرو داشزم بتسشیقح شر ارگ

 ه دم رول صبور نیا کس تاج ما ار تسلاره و

اش تو گیره رنبتف رر امتمرسم ن ان کد شر یطادسزا
 نامر ادووید 

 گن سگ ۰.در پر
 و + نو زچ جم ار



۳۳۸ 
 یراذیسر ! ۷ ره تمسو رو شرواو لاسیکلا و رب هاشم د |اطنب

 کر | مو | اطاسص ره تضث تار اش مال لا ریبن منتسب

 زا مداناطلسرمالرطا دو دناییاس تووروآ نایمرد تسایداج ادا
 ترطب هوم راژفواو درد ار اسان اب نولاس ۶و ترا ارذع ه رش

 راد سما ناو ِ دمو ور ات 3# 2 اش ماد ترش
 بلافو رپ اچ نتسچتییاغذا هاشواب ,شفرگاکا تسخ اذن هاش مارس
 ناژادانهورتخنتفنرچ | دین ام لتتباروادرخ تتمسبپ هما

 دشت رطرب زاید
 لوشاور و وکنم اد ن اریو ووم عمر طاخی اف ناز ۵ اش م السا نااو مار

 رام ورروخ رد از ارم اره اکرم ار خر ین بل نرم بید 2 نوید

 یی گشاد 2 هما 0 هسساع تسارمتتس 3 ست زا لاک د

 تب رپ ناطلسرش اد تام غم ار وخسسپ ناغاوا هاشسم السا هرس
 هاشم الا داتیا ه هک ج1 رم هری )و

 ممالا بضو فان اد تشحوتم اره ترشحطساوب اب تشوک هسسو رز

 لند شم باک د مدفم ام دیک ذهن ناو 1 ری وا

 هاش مال خود ایم سو با بلتم ثس | ودر ارگ ششم رسا

 وورگن اچ وری ازم تخ هد این قبل ذاو ررت سا اط ازم تایر مه

 خر را ابا نوچروب هد روا لا ق ام نرمی خشک اد و و ث یفکو ملت رک

 نوک ه رپ و تکه نفاروب اتم ارزا اژرییو دم هارو تبرظن یرطب تشگ

 ٍظ گلف ناطلسو دير دا تاطاسص شی < ایا [ اشسو نر اراوس
 ۱م سفلا تنه اب یر تاب اسم اچ ميلاسر اشسد اب نوید دثهدرک
 رگ ساب اشسو تا رشریص لو رد رپ هاشم لس اطلس

 رعوصل و زا هاش اضارخ نا تشنه دنتسبا 2۱ ارم یاس کن و رگ

 نوع 5 تسارپ دیو ور اع اخ بسر ناو گن نو دید هد
 ظاشح بو ساب ارع نایت سن رب دپاتیفس سو زا دنووب نفر

 ۳3 + نام لاض هد

۳ 



 ۳ رد )تره تا ی 1 7 )تراز رسا

 ]0 ب اش نا یا )6

 (لساو رژ رف ین هو رد تسالو تر فرو زود دایرستلا

 س ۳ لا تن  سو بنات ساتبر اش

 ۱ طور تو زر هاش ام راک سن عرقو ادب هو 2

 مچ رنج متد وا واز شور بقاقتز اور اب ترسم از :نلاغ تل تسفر هر ای تشترگ

 3 لو تن اطا قراغتعرتع يتزو رطل ! قیشلخ اوج ام ار ناف تنور

 ۱ یژرزرسداو زا ترم تکی 4

 یاوناز مریدرو تتماقا تفرخ نرربا )نسوز و و

 ۱ قزیا نی امف از زایوب ینابوما دژ نالخ و هشسو انهو شب گفتیم ۱

  ییگرازدزارم تن ورا تام الا هام, هزار لیتو چو
 بسم نه طشرو قزاف تیضم درام ننف نرچرشورش

 نا عید نر مت اد4 از و زل یا رم )یی یلزااو

 نوت سو هست یشز نجس وفا الو هواوی و جور

 پیام روح رم ترافیک شالبو رب عذر
 2 مع نر فساد ور ما نان( بیم شام
 قلارو زن قیصر مر رم لری برش اور ان ارس مش لک ک

 راتف ا لاو نربط اس تستر نوش یک نالحر تم ف كن اب اگدزو را ی

 تیتر و رب قتل لودر دهم او يزد ارز ترش راق ۲تا

 ۱ "فاش پرتو ننازگراطلا ۵ اضسرپبنت دیتا یار ابو و گر گور تم

 1 2# گن اید خو رج وتع لو زر درب نان ج نفس بیات سل

 نر و !رظ تشک رگ شم تولکمورور متشکرم درو اس بسا

 الاسرو تاشو بول زا توت روم هوالایب ییزیگم حلب اس1 درگ

 زن ز نزارکگن اتسدرد تیام ار نت عزت



 ۱ !ماب »

 . تسشاد ساب + ۶ مایا راد درب / فرد ازماشسنرا بیر

 ها ست اب جان بیت یی تا دسر مد

 72530071 0 و مس روضک و و رکد ی

 ناشاخی تست سابع» یر تیتر هات, اس جد بیند ]سر

 و طمسارب هد رزاو فر بیپ اب ایر ا درب مس عضو

 و يد 1دی یر نا ار ا بسور زا ار گر وب ناو ۱ ط

 ۱ مرزی دوو تن هررب ۱م اعورک تسیج وا رکی و و رزم
 یو او زا تبسم ۴ ,بعزر ۹ رک سرو ص رو

 ۳ 1 7و نا شم 2 زودی
 ایدی دل ۳7 لر )۳ 7 بی مشهد مپ

 ال یخ ید و ۳ ی میش رخ 0

 3 مم ی را همت

 : .یدویپ اهم رلفسکب نام
 ۵ و عررقو

 , نان اف ار هرجا پایا داد تسشاف اد تیشل تم اررو ارد

 . افلام هر ازم اکو کین ریس تای (علوب میهن 2۸

 :ارقیرگ لر "تجار تبشاو مد اب تسنطابسنشصارپ
9 

 نایت تفت انس بدی تافل رخ تشادیم تان را

 مات ها تو او ریش اس2 هاش ملا شنی ارد
 .منسج کما هم اب و مشی اشک رو

 دو یه دین تردد ۱۳

 هاشم راس صف تر مند ارج ید برایم کی اومیرمزرو تمسرغ

 هه ورم ارد نر تنورز هد تلف ا و ی تا مسایل یا

 ۱7 را مک



 ۳۳و
 ن اژا ریی ترا هد و هد ا)ماْتسرط ام نرو تست ابرها اه اتم اسآ دوم

 رارتسو ما روسی زا ریش را لواع هوارماش و رسما بیک سه

 تسو 2۱ رکتتس سیره ۳ ترتطلسو روا طه اش م السا واتفا نرفط کات

 هشیرتا دف تیر صرو ورم ۱ نیک که تره و اعو تاود و وادما

 _ و مش مقل نرچ دب ایر ]ماش ارم تلف رو شش ان زرکورار تم

 "ام السا شن میل اور ورک هو ماش نما تور ورود هرم شیلرا یر ک

 هشس تشسار کار ناناففا ام سو و یرو ابو صف دا رورطلا
 وول !یرب و راس تر دتفرگار هدازیاس تملسو هان مرسی بوت

 9 کم السا و رگ ت سطل و تشو مانلء تعد شنلود اماشسلا اچ ارز

 /لسناریر ناداس تو ۱ تاپو دم الو لوا و رپ اش تشکر

 موازماش تشول اسب درنورک
 ۰ یسجوور | هاشم لصت شردابیرد هر شستبصخر

 ۱ماضیل 2افتا هیذاو تار مچ طاضردررمآ عرب نگر بذر ول
 ۱ رقساور ام اش واتس لگن اف یداف تسم الط2 لروج ناب اتب ورا یشمشمسار

 زا مشت تماوبمو نا صا و 2م قعما عرالپ رس و و ارم او رابپهدر

 نانو ز انتشار ننامصارخ عزا دیو رگ طرز هاش ماتم مع صقف
 تا | رب تضلاخ ساخت و کس ورد زنا تار بطری گ
 و لاع بطفر ورک و ر رام باشسا هر ور قفرار قوم نایارم) و

 نناتلد ۳ هو ارم او ری شم سنا وب ه اشريشسهع رز لارها یو

 ِس اس ططقفا و رب شش نما فرار هاش اصن ونمنتر طلا بجخ ار

 هدرکییگتشاروغ»
 ۱ لمارگیو ۲ نان ص۶ ناثنا ۵ و ارم اش ر یار نفر(

 ترارا و هتسو زار ع ناف طرو و تسارا راکب توطص هما ها یعاژزو

 : 7 الا. ارت تر ثت تور ید مت ای تر سلم و وب شیلا

 رقص یاب ال هرلب تاج ه و رخ سیم نزاع ع_ و نات ضصارغ و ترتیب موم

 جن منو لیم 0 اراتشناو هاو : رب قلعه رک سم او هر ار هک ا تناثواثلاو

 ناخپسلت اچ اد ررگ نرو نارسمب لاک اع ! ناف بلق مگر ثچ



۳۳۳ 
 مژپس هسزوع ید ره ه اسم انس ن هشسلقد زور رو کم تسربش  تشفلت
 دیس هایش خر نیا نچریپاا تفاور موش لپد کد ددا ناب رپ شور

 هاشریيشتضءنصملا تیدرط ۱ تکون نانو درس اب پس 2

 ه داد بیش طاپاسو پسر و و هرصاخ در کم تزتعرر مو
 متحس اتم افت درگز اتعیتتنا تورو هواو لا ارو ءاو سس هّتح

 قران شد ناو اتفا اهر درو و تبشلب موش مد اصل ر اول و رب

 هل سرتتشوس و وب تاد نور اگر همش ایی اشسد اب نوراگنذا

 مولف زور نامرضرد تی مور بیم بنر تشار تر فر

 تمس(نار )مگس ورم اد زود نام نر راصح) اینه اش دید تشلج روم

 معطر اد وز

 وروخ یگ رب از بارم وو ریش وا تا امخسمش

 ورم نر وا یا تما اهل رازب ناجا 0

 زیپ تسراا ء» نلاصم و زنا دا یو نلاستسسسوا تسرلع ث

 + نامسمو رس تلطلم هاور

 ۰ ی  ۳ ۰ 1 ۱

 رس 9 و سفر ترور # ۱

 مو تب روت «تعر ترشح نلابخا و تسلور شاکراداد رز هاش شلاق او شو

 ورجوو تسا تسرو و روییثشر ولفرو تر ذی تلخ ین ام لواع هو ات شر

 و وزن ی ریش تفت و و لاو رورط تسیی#رو هایتس | ایتس اب سرب هاشدا

 حب درو را اروزو تیلغناخ لالج  وازماتسی گم بی ه ار کام و لالحا

 تسن ءمگش سم زنه اف نا لایت انکوا و نشر پلطو رب رس

 رپ گی اخه انس در بکس هوونلسولع تش لغ

 ۳ ایس تسظف ام بوش مشت یربطنش سرب کی قم کم گروپ

 اگبوسراو راد( عرش بتاررد نلاخلد اب هو اما تیم راه تع طازج

 او ایرج ارارما ابجد تاث ضارق کر ( یو سر رود

 زور ید ۷7



 ۱ ۱۳۳ ۰ خو سن هما

 برو رخ ملک ما ست

 : دوش لوباتسعو اش تانک و نیر رب زار مد

 و ارد دصاگ 2 مقرون« ) اهشخدرآلدسع وزیر یچپب

 ی لند الجز ی ]9و

 اینا یار ۰ زاد وواس تا خرادننف یاشژور نت اوت فر وا رک

 هل او رو رو عز اوز زوم 9 یو رو هاو ۳9۹

 )مر و ورک 1 ارتش وگو و)وورلبص بسا .نساتمر اد گی هو

 ساتن داش گر یخ زود ۳1 رشید کد اطرهانرکی سن + ۱

 یولتسم هر ادرخسامپا و ژنو د رد اشیطسربق ورا رزفم و هيیسسمم

 است نا مد ی کز ام چی مش اتو

 هراقن تشبمرارکرهوزمج تا  گاز م اید هتسایب ستم ات 7

 مادرم رز اس یجاشصو ار رس زا حفر نام مسدود ید

 لاصف۵ رز یو یر هفسو او رنو نرو رو ورا ناورنسبو

 تر تب با کف مسن و تا ۹ 4
 6 بس جن یقا باز ۰

 ._ ءاگلیدهزیفا رفت ارد ۳ تابش
 ۳0 ميابس» ع قلاد وب دما ان, ادفریم تیم با ۱

 در غم نوش با هزوب تسبنام سا نبی زدی, مو شبا

 تم نلوخو ! ار رم هزار( دیررور نانانفا .تسایندلد ۹ پالت کو 

 نا لری اد تم اب تپش شو دا
 ۱ 8 نمی باب تبج ایدی وب

 تایی تنم بوق رم توپ زب تک اه

 زیر گشاد تاشو ۱ رب ةسدازعچیراه

 ی متشور نمناک ین مسی هومن ن 2



۰ ۳۳۳ 

 ؟شینرکد درک و هارمد ب# و تلخ ٌروطسهسار
 تا ناعا زازوبرل تساوی نتراوور و آر و عیار ن الت ] لیوطخنآ

 ۱ سیو تزب زکسیاد تخا لو شسر هد دا

 هر و ماشرا نو نان ممد ۹4 ا اعنلوجروب ترک لب درود

 و نوما ماد ازغا واتس زین گن ال بسودز ۱, اثحتستوب هزنا [ییقر درشت

 توو اعم نابیصازعو یفامیسم زا هاش دا کی سس گاز ارد تشیارپس زوم
 نا مضر میم جا ست تنور ست جام مور

 1 ریو مصتحلاوز (ماظایلام پدر یدرنبلیی» یا بید دین اسب

 ین جو تریاک (ربرتتف یطساو و کو تسانط ه دتخر تاز تان تییافب

 ی یتسشاد امر تسکین زرد اب اعر لس فر زو وززرطل بس

 لواع اوز 4 )لب م اراک اش و و اوز لرع عمرم

 ربا نما ۳ فلج مار گو شنی شل یادم ریل و هر

 تک روش خو باک مچ دارن اخ لو ام هداژماش سلنرو دیگ
 رگنرچورب نر نجوم, تشرد خاور خار لد ز ناب تشزلیم

 چنان فرخژمروایرنتنو نرو اف منم ی نر ز نارب هوا اش

 متر مذ ابورم کروز فهم زی و تسیروع نارگا از تسشزگ

 ل اصزب رم ]نشر تست نادر اوت ارور رک تساوی ربو

 اب لای هر ناو. ینشاوازا تک زا تاک فور اب تیزوخو 2 ور ناو

 نام تی ابن رم خط ستم ظردب ان لاو تل قبر رشس فو نیر ز گرو فر گ
 ضرب نسرین لاین لارخآ کاج ار هاب تسارع هاش

 رضا رم جام اف لف عکاس هوس رک

 از طاووس پور بم و نیر تسیخم مد

 تار رو عن نشو هژلو زین یر ترتومر و هنح 2م

 فوس رج ان امد شسااور طب تست ربا تسیخرو مرز

 دز زاد مريسروون نیک کو وا شرور شا لات رم نآر ۱ مسن

 سلنا یو سرم جم و اف
 هد



 ۰ مستر

 رد نارپ شنا و وا زشت ارس کشاورز هو ورم ارم وسوس سا هرارب

 رضف نر قرار تل تشاا

 ی ی ی ی ۱ | را منا تب اب بس 1

 هتل : تسب نر تبار دز کاخ

 لوس سیر یاب مماددا ار ار ؛متس+
 اول تسالگرب 7 خزر فو لا کو نی یاب بزم لی روپسجا نر

 ترمه ار مترو ملستروقز دو ی ووشو او( ور اهر

 0 السا ترم انضشم ۷17 اقصایو انرمشه وب مراو تا نراضافرو نا او هرم دو

 9 تملرب تیمرف نیس رد تر اوحس و ووتلاب وات یزرطاسنب و

 کج ؟یهاورهپ ان اکیا تسع#

 یالیوم تصزال هر راستش لو نفر | سوال س هرس باس لنز جام هماوتم
 گرا اس والت لو ووحو اد ارور ترور راست 1 |یلوچرگد هاو یوتشانزر

 گلد نا تط گتسس جز بالی ص تب ار 7
 وین ورم ارووخا اگ تسش اس ارش کز ۱ ۱24 ناتسو ۸/۸ لامسسماک هرابب

 مسن راشساب اسب و رنو رپ جا نفر ی ناو رض کهن لاو

 طب 3
 ها ور مسیر تسکم 7 اب تفت وررپ دم مآر » و اد

 هر مد شن وخر ۱۵

 دیر سو نم ذیل اما

 تیرورحتس 1 ۳ ال در اعشار و لاع ادا مو یردالو ناسا > اجر

 و ی هاش نرو نمیاد بشر
 ۸ام نمکی مسیح لا ساربپ ءافش» نی

 سبب بر نورمن (نای نه هل ِت شیری اوسو ولو !تمارلطراوس

 تی جست ماکو رو 1

 



۳۳ 

 هوم حد ثر لاورپ هستن اگهفح نر اسر چی لضار ۱) تماشا

 مس متر نو ری دو ید

 راکواتفا یشیفناجاپ رک راک اومرورس تساوی
 1 نشر شش اشنا سمامرتنم لنگ نود تقویم مکس

 ۰ تر هک کم هوا زا هک تی ارش درس

 تشاذگآ ی رک توت مربا شوکه 6
 وا تنوباتوزب تشک 7 ور تتلو زد هس

 تر تشر موس هر رگ تر ای تس اف یس

 او بسر شن ارگ هال ی و را شکر

 رک زا مچ ۱

 ار عوس خار هوا رو | ررکه ایصنازگ

 تشکر و یرا هار لار ۰ تشلب منو هاترنووش
 اب قشم اومد نسصمد . ایگتلور و تند دت م

 م هش تشد لار ۳ شو 7/۳ اترافس2

 1 شو ارایش بیش عرف را اس وا نا ار
 تیوزت تجهنآ فرد ژاپ هرروآ 0 از خاوفالاس باره سر رد ناب
 اس دو تشکر موز . تار یاس تایم ام وي ابا مر

 نو تیر اتش نور شو فی » یر ررمیو 2

 دور ده دسر ولو د مزرو تساو) لو رز تی شم ررشهاّشوا
 ۱ او در جسم نا ارش و تفر مث و ناف تم هو ما

 ۱ رد ازم تشارورو و ز ترقی تم روخ ال نا صاوح

 ۱ رو تانک تورا ررمشم یو تواخ
 بو رام وار سو او ا | امت نارگر کن یو س یو رمسسرد

 ۳۳ تر وایت مو
00 



 مر
 مییاک ات مات اتم ابو ت 7 اتم دل گز امری رم

 لا یر سبد ترس
 روشن استیل | اروط نیووب وتو مس ِ

 تست دانا زار توله داسنجاز ی زاس گر 1 یه

 داضیشس ام : ارز رولتروو ا!لای لاو لوازم

 کل وژ مشروب :اتنمسب نیا 7 ارم اوره را اوج لودر هواو تیتر لک

 لونشا ی نذار ناهار تناساور ووزو ارو تاریک و ول شب

 دوم ياوتبت اب تباروتن کر ور اف مار, نافرچت من رپ وار تار دی وررنچرر ترش

 7 اد وب هدست مو رذل بید زن ششلر هرات ارور ون اوت 9 نر

 اما اد رو ماقیز املای و ی ورم تا ا

 ار وي قچار رجتس ب 1 لود ابر اب نان یر

 ۳7 ۵ ز اوره اردوخ هر شرت هم خراو می لاخ مته رم صفرا قو

 ایا ندیم تست استاد و من را ناو اس ۱

 سنا نیا انا یون نهی دام نت
 13 ارور کری ۱  ۱

 2 ۱0و 4

 ارز



 سس
 0 "ناو بطور تخم ابر تسضفر»ا ار

 ۱ نازل تم تکوشهورز [تزملطیر لابنا ترنم مه تیالد نآ

 زودتر ناو ترط اپ زر اف ۱تا زن ۱

 ببار ت رنو دور ۶۱سال افتاو فاز بیو ثوض و ناکر نیس بوزعو

 تراب+ قنات ور سرویس اباد اس را ارزو لاکل تقدیر ات مخدر
 "تازه سر رسد رد 0

 1 اقلید رتف نره ِ سانت راک ورد خو 3

 ۱ ین چرخ سس نراپرلگبب كسب تتس اس بارد تاغریق

 یاسر زوم ورفز ترش لوصشیورک
 نا نان فرو ورود هو ون نشو رز فریب تب اسیلارو "

 مضر 6 سارا سوز جسد ررا اطلاع نناثفا
 مش کم ریخت زا اف هورو و ۳ )رگ تو ی نر نزاف جا

 وز, شس هنوزم لقمه اشوا اب جم نیل )و وندا سم

 یادی یو نیوتن شف ارم اش ۳ ۱
 ۱ دکتر تام ناز تفت موکت رس در دود 0

 ۱ ریز زوم فر اٌشواب نفر مازار گ ون نو سقز و شور رزگد بی قاقلا 3

 / تنرو هه ؟ تیر فخری هوش وزرا زو موی اتسرا

 تاکید تو 2 تر تر کج در رترطاب ناف ۱
 زنی ازت ما رض موشوا خر و اشا زار وام عر روش یر اشمهاب

 "هاو بزرگ تا ارووخرپریتتمابع تر ناف نت ۱
 موانماشنرا ناونتنکرپ رع وگو بم یزد بدل
 رگ ار لسوجو رو رو توضت»ا 1 شفای تنم نا تنگی تم ت 7

 تن هاش و رگن تان ریضنیب کر اَسواپ جر ون او شش حروتفم راد تام

 ی + د تیر رو زکی (نزاورپس رپ شم یمن وقف مریم
 ِ + ارد 790



۳4 

 تیالو کن اغاردرلو ناعر اس نیشسشاخیب رم ناو رم یسضزاط هراز گیرد

 7 متفرووپ 9-۳ تاللسحس هدر باطن اس ارووت هرش و

 اید تار وزرا اگر اکرشر زرین اهسوصر تون يبثلور نسبت ارفرضو

 هوا شا تر روزی 2و [شبهداد پ اطخ نر اف رنافرف وا وزیر جنس

 اون افریش تن وچو اس ارگ هدرر نم ناشی تاک ها بو
 لاضوم اشواپ ترطز اونو یرباب کارد ار اعاژارکس اپ رپنچ ناطانسوژ نر شن سر

 اب تصزالب رب رنج ناطاس نافلا بس وز تر وپ سو وازا تمرز

 ناتو بز ار لخمکت لیمو ناز هزیو ی واشواپ راوطا جن روبوا و کناف سم

 ام و تس!لوغشس ترشعب شکر ,اید دسر نا اعکووم لس چپ تماس نلورو ۳

 (ابن» تسو ارم رزرو وب کی سا نیکان بیو ایم ارز وب تا ایم
 ریذپنااطل سورن ور تار هشت ندا نواری سراب لفم ووب قفنغ

 را قوام سبک روز ناف مش شرنا لرمالا بصعیاشسواپ ضاف هی
 گشت را هری کر ند جا ن آن وروتزاارووجوا ریو ان نافیشصشب

 باکردم زور فیس همش فن ار ل ار اما نام اش توی تگ وروت

 نافیشهینجناطلسیُف ون تشر لنش تو زر /نابذاءدرب یاب زنان
 و سسار آر ام کارا ازاد رد سیت ظفر یزلف منتشر نت اور
 ام تار رسربر اصرار یو یار از تسنزا توپ"

 _ با, ممقاو تروص یک ت یاب و ین تشقاع تیافزاوورگت سره ول وان اشریفایص
 و هدورف ینکول ان اثفاو» نآم اشواب ترطحم# + سنسور ضعنوزب عروفوزا

 زا نازی نریسو اب نیر خروش ناقف نیا نان شم نافریشپا
 یندطلس تم ایفا اصووولو الان روایس لاعل اش لااعشوزباتایانع

 تصور نیر رو ای, فای رو نمناک شو منو تور ال

 تاب | بدر هچجس ممد کن اطدس سم زا ز اب تار رب, تسشاو ما

 تاب تشسار تنطاس تی ارگ راو و اوول«مشس تب فر اطلس رب
 شمر۳نیافرد اب ۱)



 ۱ مس
 فه نون شرک نم باید هر تفور 7

 3 ها بوش رکن کز قفاب چو :لتر ل او

 و رم باوخنبارگوورذ تس4 ما هارد !نواو رزم لر سوز دانم ون اس

 اروم ب ۳ یک او رورورذ دوو مو ۲ ن 1 رز رک انزلی تم رم
 ناز تو ناو گل با نکات بطری

 تعلغ نآت نوا نیت تواعسرو مع قلب اون ارت بشی و زور کو ۱

 سشیمتزرپ ایرونی لفط بزورپ دکل اصیامج نوع ؟دوجد مان دومس
 ۱ ام بحاص شور ريبلطم

 هان تی ی رد بلطبن اسم رب ءانسو را ناعب تفرش ز او ابو مر کهرپو

 قرص سبد تشکرورسم تملک فو را دف لو دم اک ۱ناخسح

 ۱ بایساکا لاو مش هل تد ایس تلخ نارکتتذار نرفته ونیوضتطنحن آب باو |وم

 مبادا تصاذذا تست ان را از نو مش اوت

 یو اکبر اکمن راوم او از تا تم

 ۲ هب و کیالوا ییاگ آر دو دا
 نافیرف رز رقم ماد مص ص7 ای اب یا هد _
 وازوا لاو هو او و لو بمایش ۳ هم اب مور او

 عن درگب ید باکو هوش جا تدیی تاار

 ار یداب [و تالص ام دایوژاو تع از لوزفاواباعم تیر افرد | تتیتاو نایامس

 1 ۱ سورس رو وز اناشکسرم [توزب !لوصعو تندر رد یماکاس

 یاس مايع لی نفر نا هند تی یر 9

 نداد توس برو و مادر نلسو ناسا و ناتساگ اف و
 7 ان رخ نوین سم و ارو)و ناف ور تای تو

 مات یفووب مس گرم و تعابتو شاپ لند کل لو خان
 1 )تمام, نان تفانم نیرو ر تابانعل وز رد ۱ ریو ومو ورو

 و اشسر را نیرو ترنم یوم ما ناطاس اد | ریل رب و ون ح

 و

39 ۳, 
 سا

 هر از 4
1 ۳ 5 
 یا تش ی

7 

 ی یو یر ایا



۳۵ 

 بک انار هرورف تیعو تطع ناز هاشم ِم ارضا

 و شد )بم ناف تا لب مر نا تر نر تگ ار

 تراصلزاریر ولوو نا وور هر لیتو سما

 هاب بش نان آرد از هریو او منیطخم یر ۳ ورا یورو لورم

 ۱ حس ترضت رعل صف او رس تاحتشلوو تن دکتر تن روی ۱

 کارت رل رفیع رب تم تذعو لیست لب» تست ۱

 دو لاو تام سس ناتمام و تفاوشو ِتسسش قبال اشنا رپ
 عصر ا ناشیا ین اششورثسمتعو ی وزیر لب ناشی تنلور رفتن 2

 بسی اما رس علط ودر او روس او بعضا هو تگ 1

 ماش انس ترواع- لوازم نوا شف سفیر 3
 1 1 ]دو ا دانیال ارت سرو نود نا بم درد آر ۱

 تن ایا یو
 6 یاخب رز لرد حس 1ماوول ناتو تاو:نا مک روال ول نااطاسک هورر

 زا موس وو روسای ا] "ها سل هر آور تساوی ستاد و ماش

 هر ام ل مش وام ل )ناظم نبوت یر ۶ نوا لا را با"

 ووح یار راک شن هزونق لاو ناف پف فرید تشکر

 ننطاس ریو اضنناار راک ووسراق قم !موذشوار ۱ شل رتزورزوز ت سریع 1

 ترازو نیا ضرر شرت وب تواعس نوع اس ناتو نم

 زر قدس یا تاج :
 ۹ خور و سس

 وارد روپ مو وتساف ن گن ان نشو رلاو ۱م
 مر 9 دوز ناسا لری اصترومه رپ اش

 بام وجو مار

 محا9 (مءفس لوارقو ما مش ار



۳۳ 
 ۹ و لا لات وج طه ها اد رده پرشراپارووخ تر دم
 نو درب تیتر سرش دل اف تا هوازورب تشتار ([لالسم

 تر تا تنکشصر ور از راک رول هرشسنبشو مس 1یاصوا

 ]اصن رماک پسر بک نک و وخرووز 1 تشضم/لوا شوشغر
 رو لا ازم نشر تفر تخم »ریو ما
 تا تشک ما ان نزن اوزرف ثعا میز تمارشجر پرت وات اینا تسر

 هه 29 اوز او و سرو ترطح د ا رو /لوف رم لبه که هو اور 0
 )متون ور هوم ٩ نماوانراتسسر ما ۷ یتیم

 سشمر و گروپ و فر بم اب صر وم يا کن |*اتدار حس درو تور

 12 نایک مس د ۱/تشخویل اف, زور کیت ضد ی 77

 ۱ رزورش توواسلب و حر جاش ترط نازا سا تا ارد تفرسرب تا ازم
 ارج ؟یافریشند نان شد ۵ ناصر هر و وتتسس ازین هزاره اک

 رد تش اد و وب سم تثد نا دموب هد ناقص منت تک تو

 لگو ی روپ اطلاع سا دوم وا من زاوآر و راد مد نیس مات

 نم تک و بان ارو در اتسذ لاپققتس4
 ژقهماد آب لس اتش - 9 از ه/تس اولیا

 7 و هر ش تشک تارا ار هوم افشا وب ورم طرد يا 1

 تشرووب تم تیالوو ترمیم تب اسم اجاررا وا جارو 7 امر تا او

 تشاوتس یا ارد رم قوم امار زا و رسیور هوا وورو وار ام وا تو
 ی

 تب از رم دا نفس رایت مرو تساوا
۰ 

 تسا رط برعرتستساد امار ار لب 2 |ن اطلس و راس تور تر وشیو

 تا م یاد افرعم ترش وي سدقرمرقسادهس | یر بس اک

 1م بی تار )مدیا هرس با اوربشرجوتم

 همش تارمفتمصازیم ۳ 1 ار اورو آی حنآت کر ار مقرر هرز

 ۱ ترس نوح و رم یا رشد بک ارت هات و

7۳ 

 ۱۳ ی
 را نت سد ۳ یو دا دم

 ۳ ی



۳۳ 
 ل اف لو زطسصوب د نو تو تفاهم

 تفت ارضا »ان ورک ساک ادزاوآ ار تو 19 شر

 هاش ل سرا او بام! تسمه اش 1

 ارور اب سیا | سود تر او زی ن شر ۵ رب 0

 ۱ و اتش امت سس هار زا گزار عام دچار زیان مدل فا

 ۳ وکتور شا نا تب (ننشپ نی وول» و رر )سس شب
 9 ۲ تیپ تفلر شمار

 باک لاس مصر مم ی نو نانو نیا ۱
 هارس رب تت استر شر ورو ارس رضلتوورو 01 ۶ اما زا

 مار روع ناب اعراهسا ارت ماه دش لا جور اش نااس تر

 شورا ترصح اتش را قو رقم براش ۳

 رو اصووب اوت شوم شر اور ان نسعضطاروشنم مت فوطخ, تار

 طتبا ورک نا راد ات رر[ | قراری خو باور اینو

 و بم تسویه کم

 ناتورشطم نوا هدوره تمانعامب ۷ ل 5 ۱ "و ار لار نا ست سرشار و

 هاررزاا زار زا شنا ترا لب تر تر تیک ۱

 تفاهم دا لاک اس و ژنو روش تلگواا هو

 و مث ورم (ریقرر یر زی ن اتش دبو) هوا تشرر هررد 3

 ۱ 7 هوس و ترم آبی ۱

 قرار نام و سامی

 صتومو تشکر | ترم و ایم نا ام اک ی ارت هوا را

 ترذف ربا هزار نگه ریه افسر

 درام ناشر م لای وز ریل عازم مش لیکن او

 م ار رالاو با هو تلع یر سع )نسیم ورا یلصاور طاپک

 اکران دو رک

0 



۳۳ 
 »اما تفاوت تسلشسور و ون نا ورم( ایمشساف» دم ؟مدراز راک یار

 من او ترزف ۶ مه زر ۳
 رک تير ار رزم هادی رو تل بقا
 ناسا زر لاک تسوا تو ازم نام  تشناف درسا نیم زا

 ۱ رمز قد ام بو

 رپ ب لو ارس مارو رو افت ترش ررطعر ستم ور نشر

 ۱ ۵2 اروور ون لجن اید نیس از هرم اور ناب

 رثر تل صتاوفر نما ست

 لا ری شب لر رج تشکیل هه راک نا | رسوم

 ناو رندر وار اب افشسصراگزویت اباد ه وروز راه توت او مزار رد ممیشرم ووب ْف اتش
 نت ادعا يزيرنوخر»هداو نالعراث کن نرسید نر #9

 ِك اتصنررز نمرات ناتواسرالگدتسیمب

 ی وار اس۶ او کو زر

 نرگس گور هنوز نوجوان ا
 س تر وا فسا رک اما دو تی تتشپی ترش وچ دم

 ۳ 24 شفرراب دا کا سس )ماکو رت نو

 اتزارر نور لر اتم تیسس رول نر راریسارد فعل ورا یتسما ور لی

 مس !تسرب سضغو ریلفو رمز اناتس اب نام لا
 ببولخ ترم و شل بلا نریمان پا تا

 هنر ارز هر هر

 هک فتو و اد تشنگی

 ی ر ان تم# نارپسا تب رب رهشساپ ابا رکن دوچ
 تاشو رنو بیل ارقام شعب بان انعترعکار و علا

 رز گی ب هورو وزن شیخ سالاد هسا هتس) اب زا .هافحسو وزن کد لب ابسو

 رم ی

 تنی لمس یا ی تا یا نت

2 ۰ 
ِِ 



۳۱ 
 شوش عفو تكیبیاب ان 7 ووومر هرز 1 رز رس یت+ هدشابج

 2 کا !تس«ل لات ست شفورو رد شبا و دل 3 | تسفا ت ماش وا این هزار اک
 اتمی رنو و وا اسرربس وب کر لو نور تراز

 ور/ن اوت حر اعنششاص وروسو زا نلش ار تا ۱

 هنرف هد تجار < نامه سس ناف سو زنرد رم حیث 1

 ولو رضا ترس و او ترشی صخم فر نافناف_عفر مون تیتر رویم بت ۳

 تی اه رتس هدر رعاطال وب همش ضرب هردو بل او

 رک ارس رنو وب هوم ز لاک ۳و ام)ودشم 7 هر رپ او ورک

 سو راراتسرصتر ورو | س یارونک تار ۳ ۳ رد مش شن و

 ص اع تناثیمار گم هر حشسررم ناص 2 اتمرمو تفلاع

 مووم تو اس ارگ اووب کو باقمزام لس ماکو دف مون

 ر مر رت ارد وا تررفط تشک اپ روس هوش ترشم سرقت

 باز وتو رک ترک رخ تا ار زد تر ۳

 "ید ل اسب ارشلوولنناتسیم و تتفد افس وب ه شست راحل اونو مک

 هدا و ترسسو سشس ۱ ار او و رش دارا ترط بل ودر

 ۱ تار مس رام اکانت کبد زا لا فتبر باور کن جم

 ی ونک صالغ وب تابان رود اه ایووو زد مستر ادیفرو )زی وووورم 3

 تتسو اعم لاک زور و 0 رماکز ارس لاو

 شو رگ امار شب لومتح» لا 1 هرروز

 نام لف با رب ام  وشفویرش تم رچوتنر باش ترا هدورذ

 ساب نیرو ناز از متشکرم او ویرون ارد گن ازم واز

 نوک را ان ارز لی تفاط نما تم شمار ورک سم "زا و ری[

 ۱ مور از ار رسا جسم بام رونی را رس اور رو
 ۷ ست ونصا یار نان یه انا قنات رز بیر رو نرم

 رد تسا م طسور رطع تنارکم تشکل شم ووا

۱ 



۳۰ 

 تمزارریم نارهاکر بت تملک اقرار او هری

 سن باک ما ناو هزبا ملت نور درگی راتسراب تسدرما لایع نصر
 نت رحسماريفصناّد تو معنا مناسب )ما اگر ارورنووب

 زار وار الاو ساک ز (لاَسنرو زا اما تخام ایر اشوا شاهرود هوا
 تن ۶ نشست 1193 را سیو و و مارک

 هرز تم گود تیر ا

 لب اول و کاربر اش لر اس یر ور زادو ی سم
 تاجر ظنح سرم شهرک یاس اوت سواد ار وای سرب هزبآ

 تن ویو رز لا هنر ام لا شس مرمت تایمز ید

 کلا وم | لفاکیا و او یتسلور ن لاس مزایا 1

 تشطل مسکن دور يزد ریعاو مثسامووب لات
 نا اور یاوتدب فسا هرز لرد رقم نت نااراک2؛قرورس
 شم . توامس تماس نو یر ثابت ۳ باتقآي روت مر سر را و تررضسمچ

 لیست تسمه و رگ ریش نافاخیراوططپ"

 4 هه 9

 زیباست ۱ ور اره # اهنگ ار

 1 رخ سا و ترفشت سه سصتو رب کاشت
 شو تسیرملا در تم زا ضای وکلا جد! زی نرماک

 مبل اش خار یزو ء خم تسرضخاو و اب تی بوهرمآ عفزا

 نامند او رانراد ست ابر اراغمتفض وفا

 روا هک 2 - برو تیر سازی
 بدم یرامناج 5 اول کس ماوس ار زین رس ناشش ی

 رای مر ناشر لورم ی اپ رزم هما

 فون تراس واکس دز نم روبان
 ترک زنش منم« تر سبقت سم قاقنارما



 ل
 مس کناف ما متواو رز بمونه ا شناس ملت "شو خربب

 لس یک تق هرقت هرار ارد نسب کس )ممه

 لر ترک روکش 2 ور طی اکنمتس سوراا ناع غرارب و تسوب

 اگراو را 2 رصد سرش ادکیزازا رب ار لمس روا

 از مک هدف لر | نت ا.قمصر رم ل فید و یو اش

 ماش ست وام ازر تفر نیز تب هوازی رب که ۱

 را دب شش 017 کف ۳/67 زوم 24 ترک اسمان ارس نم

 لب ملفرو ارس ناماک ست کر اه مولا اوطا تواعس تعلتر ول و ۱

 و ,تشسرزکا اس ار لات اذرمرول نا تحت )منرد ۲ نازر واز ایم وب

 دز جون

 سر ی رو تیلافع نا ار ناب هزمآ لاو اوز شرم زن ون طس ولو داو تیز بز لر لاواش نرو تم

 تا تراس تمدالو یاس ۳ 1 سانت ووخ» رو کر رمورمزاب ترازو

 تم زشم دش هر زور مر لات اب نیش
 نر لات وب نیش بتا نشو نام زا ززوعس
 ۳ مر لا زمرد چارلی تم یرر

 زن کل اف ل اتسیوزبتاقلاهو ! تفط » ته رضح او ساب یر ام

 وتو راو ترضع» ست 19

 از طرف ار ۳ ۱

 ۶ ل یر دال رو تیر نشر وتو چ

 2 و. و طرح تفکل اضلمراب بعضی مهر ژروآ ۰

 دیو با از ویزا امو صاف سم شر

 لر | کو تل یو تراز هر تفر

 رد رد ی

 ۱ )زیست ی ولآوورو ارد رخ ار معلق هم لاک نام ورو صح و
 7 هسایرچا ۳۳4

 مح -<نز مر ار جست ام تتلو تشک وا ری



۳۸ 
 هارربشضومار نهم ب من بعاسرر
 ام خر و کیس در ور اعم ساز تشوز

 اب تسز نور دم. تک ناشیلزکب لرد
 یلاشک او اد نوچ رب. ناشناس
 ۱ ۱ لاسورم باس فیت لاشا بر ور

 | زو رب[ نلایسر تسبحو صالخ نانخسرو وج رنو یلطازع تاارقم رول جزا
 01 اس نسرا لر ًم ۳ وام لاو م انس مایا

 ناتو رزم تنطاس نزار قالاهمن ال لوس زا تفکت تنش چ

 تب مدار شم اف هدر اش روا ار حسب نزکن وا تفر تسد زا

 یفاقر  شهر او اع نا اور اش ال ترضن آکورد آن اب ار» تو

 تر انووو ترم یا تلور نایصاصن تگ رررب ا 2 مکن مچ

 "اثر نا برظوط اشتر تساتررت و روا ۵ تم ع رار اثر ننف»ا شیب 1

 ثعا شر انا رک افق بتلرمو رشته عرش هری
 تالاو هر زگن بزم د ترثیعو هل اس ببر ترم ار ورا

 وار او رما» نو امور هوم وصن ور لا کدو هورو 17 تبادل سم

 ور کر رگ رب اصکرویشو زر تیکت فاگه سراب بولطس تم ار
 ۷9 ر هام الا تام شه کف تور ام ارس

 1 /مدناوواب ار ووج ثلع ایم و ارم ناطصوازع انسدنخ اسانس باس جم

 ور و آ فیل سر هری مکتب سس هو کر زفترشح ن آب کر اوس
 رازووووم درد لب )همش ور 1 زا ترک اور مشت عراوو و بایزا

 رابهنس وحید ی اش رس ! لطرمطسد لد شم عقب هو راز ناب ثارازس

 کر اومدن حس رب هدوب سم تل ی ع ارس رنو 2م هوم ل ی لر

 3 هو ارام ایط سرویس هتک ارس ریدر تست ۱9ام نوجر ون"
 تیز واتر تقر لو ات شکار ارس نارماک ء امر رک ترم

 2۸ پس اه ان ار تشاپ قو ام اهرش تور عترت تنه نیر رب



۱ ۱ ۳ 

 ن اول ورود فا نکن در دات تی منشور رم وونوژورپ

 "ورک باشم رم ترک زر اش اد و : گانیر! شیوا وشاپ

 و تلادا ترابیکی ازت نم صوت اب خانم تب #

 لاو اس تتلدساار ار بکن نوجر شم مت جوش نا ال ریسرجاو | اول زنا اب

 یاذوژا رم ازاد تاللس نایعاو تلوز نناکر یخ ور رام اب

 رسم بز نوری اب لابتسس اسرار
 اکوسشاودرتاقوم نگر ذب حر دیساطاس ور !ناسور 7 مس های ما

 را اول هواو بیم هسرلو تش 7 فر یر از تزرمو قوم !

 تار هرات هات سلکزوز موها عرق ول ول ون نفر طل امن رکي و ينیر

اور ت تررمواومو زنیم رسوب 1
 لیست ییشلی۶ت را ب

 اش ما هتساپ رنو وسیع نم هکسا میز شش ون رپ اچ |

 ناسا ابو تر اولا وواو بنر و سواد روز رگ سو

 سر دز سو زکات را تیز

 ۱ را :یودرم اب مس ]راه تسلمپ» دسآی وات طی او

 3 9 کسي رو امين مچ تن

 روخ سه ور | لر تس تم سا لب ش یار باز

 هم سوم تبقو جرم رتفورت ناتو بت ح تشک رام یو

 رگ وب هردات وتو لاک کس سال الو بم ور

 1 "ولی مو تاک نازال نرگس ست دا پاس وب

 سالن ان نیوز تو بسا ز اپ اره بکر لار

 ۳5 اضبلصاد اه ور روت ختم ساک ان نک

 ۵ از کر سر هم شنا تایر اش

 هرس نر

 کبابنس ناقص مس زارکي رو مس کارا رم

 يه ب۷ ها ایتمع توت هو و وا

 نر 1 :



۳ ۱ 

 رشد اوز شبا دو وش گور رو رابه اسد

 معاف و وبا او نلار 1 ازم بنای رام پس املا

 ۱ لاری اش شو قو رسوب لوک »ورا مود اب طاتخ» تبمامیراو
 زدم ین سی تن اتکا تزنشاکتس ادا

 تری توماس اصرار توش شب هث یر وتمیطادزارار

 "میر زا هری هکر منم 7 یراعا زر خزر ملزم نا و

 ۳ # نیر وروا اب 7 فرو وو ۳ ۱ 1 رگ رم »ورک تا

 ّ سرما نو ی رگ عن اتسر لا ۶ ازمننارماکن س

 1 هژر متر دز وزن لب هدر اش م بانان یر ما نوک لا
 ۱ هم نارا یرمب ۱ راک چت مار ام اونراعو شا

 ك مور ارتش واز 7# اتمانو روا یوم

 ۱ ازش ازتزوا [ تر و وضع ا» تر صووا میگم وار

 را رب نیر اب نر دو گر

 ۱ نانو هراس م کا فو 2 مر طبس رو گرا تشاو

 نایت ریس تردد لس زوم دن و ۳ موارا

 2. راد نا رم ناببا یاد پس ضد ناز بسر تر

 9 ایت ! تارا ارج نناطاتمر باش هما تب را بحور رو اچ 3 ک سرصح

 ه اتو ترک اضیروطت امن د را وار ارور بسا ا
 تام خاک رخ ی اتم بس روت تا

 | سم دوو ما < تم سر هاگر جور رگ اتماذج را لاو مات

 نوک ان تالار ور رج ورم رو تافاو
 هست سون مس را روت ال هرز تیرضر ۹ امر امور

 2 ولت اف ش ار طرم 7 ارت اه منصور تار

 نوک اسرع بیت نیت مووی یبازگت یا وو یوع اول,ورورگسررل #1
 2 تیر روت مک سده نام توپ ارد رک انضقو وار

 هرد اتماژپح اد

 ن



۳۵ ۰ 

 هنوز نت مشپپ ۰. باسن ولت
 رنو ان لا ۰ رو او تسوژا و رپ من

 2 لای ر اش ارد او لاضشا لو تنور 9م اراصتر» پتو تنش ناز

 وای جک ارد رحم رول ر ی متساوووخ ی

 ِ# ملات روشن عراق زا تاووزتخ دل بیت چرا ۱

 مش قو نوا تراس ترا شیر

 وا هری لا زا فیثعنآب کا اه شکر کل »هست لارود فهیاف سایت ۳۳

 ی نلرحسر با و شواهد ثرصشو دسر عالی مز تر الیع

 سهم ااونسو وز يايوا من و انها قافارثروبووروآر و جراووز و

 رو مداد کرک ۳ لاب/ناتمشسر بو /ملابا ضارو ۱

 میش تر )7 ؟رشتتلور لک ی وس سس ووب 9

 سه اس تام طی زوم صتزب شیر سو

 هایم !لوضکل ایمومر ویو زابل و هرسررو رز

 4 شرور توده رو ث "گل رسا لاواشب ورم

 ۱ ارت ۳ توس سضرآیدا دایکر اس سم او ته زاوآر

 تا رب ترسسو بز نم 9

 دااسلابریاسژ زازاترشکقشب مادرش

 شبا ایر ی هل هورص کر ا کروز ۳

 رب ور تحاعناس از اب سی 2 7

 زی اضووتس میومار املای دز یواش یک وب عناونک

 یرادیسیپ لا م و اا ترظفا اساس نر تسو تیز سد او نا

 تلزم ورک و ترلوو و ررث کساقنرا و 0 عراط یر لو تک

 ی رص هْس 2۶ ره و اد ترش ووعسوواوم ن

 مونا حاد مش ادم دور انا یو هدر هرس شب درس ار دار مو راس

 7 مر یوم از تیز | متشرک ۰



 و تشمزانابزرمردگاطسب تیر تفابد) تسات مس یار ۳ _ك ۱

1 

1 ۳۲ 
 لک لا انار بان بانک لافعزالسا روبرو تر اب

 1 اش ناف صارفر رند یی سو و و ی را
 و ترک ابب ت موونب تررض سقم وار نااتن نارعا نافرش

 ْ سم ترک او تر را نویی ار تفت ضضحر ایم مس دوم ون لوزد

 2 لس اد هتشکر ار تسزال تر نسل وا قضات ازواوریووس تنسالب نور

  هافساب قسم ۳7 وژتزو ریس رب رج شست چرا سس ارگ

 ۱ رگ شرس نیس هادن طرفی آن اسید تیبا آلاو نوعی ازبنیع

 ۳ اوهرش رگ رک ره ای ءاشنس ی,انس هوره ی [ورتتخاسووریم ِ است /

 . رولت شون رسان ار ن وبفو بوت ۱ تا نر یو 7

 1 متخرز نسیم نسا ِ شون ران سر اوزجو ساوسو دشتی

 امملقعر ولوو مس هسساززریم ث نی رپ استور دو ربا ؟ر دن تا ام

 ۱ ۳ ابا ووتر : ناو جم تشارب سست

 و 7 ال هووب محور ۱۳

 1۹1 ۲ رب 7 لرد تپه رول ۲ یو هر هرب نو دسر ول ولرل ۳

 . ابد روس تست لا نا زور ارام ضت شیب | ساتتوب را

 نوک ساری نایک شارپ رنو ایزو زا ناو
 1 ۳ ی س اولا رک و ن اسوسامرب و اس واسم /مافجا قیطسنفم

 ورم فجر ورتشم شک  نوترنروش ترور اعم

 اس
 ورد ار رپ رسرتسلرج ۰ . زاد هسزاط بن نیت
 وله ناد,نسصف ان بم بسش زر یا

 و رب مس



 نیو
 رند زبان تورو هنوزم هر اف نازی تک تو نگر ۱

 بلد باز اهرا و سلب درب تو جرالسکرشر نوول ولرم امام دنا وزش او

 کز ور یوزر نت | صمیمی ایت مدد نکن جرم زیپ اب هززلروج زند

 رم تسع نکورلبد دنا روب یاس !رکشس هزار نزرس#ن ار ۱
 و وار اشتنالغر یعروو رب هو زر ری هر انس 1 ایزو ورا سم رادار

 رپ اوقش را ذی یون تار اچ تشک ایسکر تلوری واسم تو روکد رم 1
 عراق امار و ور نریم هر د ناشم ویگن مپ ءاخرا ترسم ۱ تای

 توت سلکن اروار 1 وریورد برش روبرو سفاس عفت ریل و رن ری ارث از
 تلف نوت یمن اونا برم اردن او |

 ناله ررف ترضتکرنرورف ترطع نارنورو آن ازرب نرانخ تک امز -
 زازورما شال ارگ نووپ فی ششم ار ناتو نم اارتشج اشیا ۱
 مد مکس و تفکر ط اخذ هو نا رب نوری > 7
 للاسسرما واز و دباوتبا ٍ سوری تب ۱ و خمس

 ار سن م کن وج تل ن اقسسو دنرز تماس جک اراشودرگت گرا تا
 مش تشصار رس هزو جا تجالو مکو وب هوزاراوریما تچادغ هسنورلانافیش
 | تک (گتب حرص ایم نارماکت سا دور ماش اب تشو اش و

 نا ر هو نیز لاک زیببصبر رپ آل باکد ار ازیم يرسه ابو 7
 اکاکهمجازیمو تس ار )مامور زار روز وز ورد ۰
 و ول ورم عس توام 7 ۷رف هریآرعشاکز / و اسارت نم اثرا ترم ءازاغ دمای ۲

 ری 0 ب 7 ۱ 5 یو اب ی هر

 ساو رخ تاج تیوثور یوزر تعار نا, تشررشب ترضعنآت تا ۳

 دمو تشار لابی او هاشتکر ما بطضو رس امگا
 و ورطش یمن سد پف ووسزم توام قاع زا ترطع نرگس دذچ 9 4 گ ۰ سن ۰ ۰ ی ۰ ۲ 9 4 ۱ ۱
 دی روال برنا ریو تزعح آن جز | تخاسرتم واست



 ۱ ۳ و

 ... موموز ناز لاماتن چرا ررگ ارت غم یوت حس" رو واط پا
 تطرب (مرگارسو زنم شو هری ررو ماتم تاوعا گیس لادن تسم

 نت( تار زی که نسب یرکوت
 تل اس عالم ابی 1 ۱ تشک ورز »تو اعس تست الب ه رب[ والا تس و

 ورک شرت هرس وف تارا تاک ین, تیره تل
 ۷ راه تم او هشترود اور هوم ازاین اتشاد لجتبوارع و یاسر

 ۳ رول پلاسکو نیو تشا زمگت رز ف (تسنراوسرلستشاو هژک

 بسط" تان تقن نور یر کتری اب مسزمراماب
 هاست شوهاتاووش ۰۰ هاشنایعانشسام لو بیو

 ۱ عالنالا حر را هری ۰۰۰ عرازتتیتت تلوو یناکر از *
 تاتو تاواش هراس از اروس تاکسی دا تیرذختآ

 ۱ بام گر زد ولو سلم بل ولو اور 0 اب رفت ساغر شرچ وَ

 تنگ هب راباوتو سوپ را وررپ جون اوعزو پد تطن اراک
 رادرن و وی افو کا رد نا راهش ن ارج زا ک نالو رکن /اوحو او ور

 ۱ رب بوس اون اراک وطنم او توالت گ و

 ۱ مموری نا

 ۱ ریش تفلارعنخز تفت زیستن ادم

 بم تشک زن وورد مت نایت با تنگ مز

 غم لسبورایش ناب رک ۰ ۰ خم نور نایاب ۱

 ۰. .پاتتتسات و راورمک قفل دیره نخ |شمتو ارج

7 
 سوت عیسی ۱ قنرن طافا ۷

 اس تی یک

۳7 



۳ 
 نایب ۳ مصرف نشر را ادب کر ماوس علم مت تلع

 زاد اسان یر ان
 ۱ مشق پالس رش بیسیم وب ناب ا مور تف اب لک ساید و پس

 لا تر ررذ بسر ه رج راک سا ارد شر اره ین بآ

 لر نرو ما |ولراکم ساب افسرو و ین تس مان رام ِمم

 اس هاو اسم سه

 تک زر روا ووس لابش لورم ال ربم نوچرگر وا و رفاقت هری هاچ

 لابقار ام تا دلو روح اتو بتن زر ای تا

 7 ۷ دانی شصیرد تر اف مس نم تر

 تروع) سزع 2 تصریح تح انورللا نماز لاض )فک لا تشاسیمر ظفح

 9 سی ی اراعو و وب تنش ناشیمر اب ل اه

1 تشفپ قلم وب نآهرروآ ۱ ای تسیعواو تسللا ناو شش و
 زا 

 )ارور رر بلا ررات لر قاین تر تس اما او

 کنگ هوم ا[ررفوب تر آ اورپ بو تلف تسکین اواووریتت

 رم میسر یر خار ژیس اییسیسا !تسورضکنرب تاورن رو اش هاکتس تسا

 تارا ی نگآ | سرب دسر مر افکت سارا

 سم ما حراض تتساروورو شیر ی السا ارم | اوور شل یو کم زا او ساک
3 

 ۱ هم شه یتسسب

 تست توپ شب تو رب زیرا کس

 ۱ را ور زارطا زطرکت مار 1 همش )نت

 لاوحا ي ی ما رکشندروآ ۱ مرمت رو تضارسصقلا

 قبض روا تماس نصب نستورطختافس تفو نرو مش یاسءاسس

 کبیر زو ور ناطاسس» وا و سالعا تطماس ور و او

 تنم حس ال نا زر وا وزن رن سفت یر ن 1م ز رمادس اما یا #

 : لس 1(



۳  ۰ 

 رب یو سونا ست کمتر
 ودر و | لمعبتخ روش وزن تیک ازررب | برا را زو را تسا
 ۱ 2 2 زوم هروو تبار اور ا وریشیر  بز روووئووسووش مایواشاو

 5" 3 دب اف ار نوک سس اکه یک ربا سا تک تشوج

 رو نگرش هری تبق فا تناسب بروس نرم
 تم تب تذا هار یانسا فکر لرد آم ترم طا
 ارزی لاری مناتن |عاوخ | وریرب !هاآ ۲ میم اف ب تم هس ۵ شما

 رکشسزو ازم و بلک اب الا خ  یررچوزگر ویا رتسو میخ رپ درد ارد
 نانیزاریراا 9 ان اوتسرم ۱ نیلکر و له اب سی ریو

 # اوت کود 2 اور یشسدلنتقیتجسا اوروع
 اینتر نعمت لاک ز التماس نیر ره وزکس ال تا سو نره
 ۱ داریو روور ! لاو نایک تدامنطپ الف و آب تزکو ام ترسو رو

 وز نشر ن لی ناخن رادتنس [نارزیاب ننرچناپس(» نایسدآ
 تکی تل منالترو ِك اضبش انوهرن عاببار»ل ترش و وی وروا

 ۱ 4 امیر شساب نانیف پسر ده سازد زار رو ناوبرد لاو تسلوم نو
  .گتسورزاژرپ زرو تساف) یاسر قم کیو ژنو هر مات ناماسورتتسکر
 شا سلازو لع نکا نگر فو هاتف ساق او تمام اعم تبرصو

 3 زور رنگ زا یک پ . ترين یاش
 ار طکرو نان او س ها رگوو ترااف لر جا بسبس / اجارا

 4م تساففو رتشسارز او ازنس + دهن نلا اس یراشص ان اس
 ۳ 4 4 4 ۰ ۲۱ رب 2 / یی ۲ ۳ ۳

 دورود مپ [رذ فک تروص ریش فضفاذ یباشصرا شل الناز لاو, نازمتنس
 ۱ ويبش ورا ارکز کر 1 اشواب /تسورز 1 خ ۳ او ارس ین ابو ۳ ۳
 . مس ازرک ی شو رپپاترنک ی اب ناسا نت نآت نسزووپ لار



۳۹۹ 
 تره ور ادرس و تتطادس لاازیسررمار ریپ ناز بود
 با تس ترک ام ذاکر امد در آی ی اور هومن تشزوسرز
 ازم سو 4 سرت | سانت رک اونا رمز ال مزرزد نکا رب سه

 هرآروتا) باک ناتکر وار ابا اش ارس يا نوجر نورد ان لب

 تر ث را هد روا ب از ممرشس نیو سم هر ناصر هر در روش

 زایفت نرو تر هوم صقرو اب نناطلس لاصضس( زاب ترذ [و و

 ورود اب تشر اب ناطلسمم /نایم شم الواک تار و رب ور تور ومصشم

 لکیتشماوم ورم نیز لاعیپما زار فو رخ نشو تر ناز
 تنلاترونیردشعور تاروشسازررو بس وب (ب تقورو وز زبان

 نرو تسد و و کايلوا تفت مرش ار اهر شا تا تبیلوو
 تا ورم درو نیز ما ورک بم ط |لکربم ووم عطار ایا ترم
 اترولقو اور وب تب الو تا لات ث 2 تمج لاو تا از نزور بینا

  ۳ تم ۱ و تا س ی, شو 3 تایر هری امت ۰ و تر رس و 2 هواجو

 مر )وا 2 ورا زا نت دم یر راور/ سرو ربزو زرین ارباو

 ۱ ۱۳۰  افشار ام رب ل هوای مارنسیفرش تار رجوتم

 بس اووحرو الاو نوش بش مر و ۳ ۳9 اطرارشس شب بحوم موروآرو

 تساشزر او رم تا ابو تشررب دم تدبس مرب زن راوسو تو قم

 رسا 7 اش تبضصلوب رزو تساوا ان رو تخت و نما اموار

 عن ساب ترطکاو ون شانس هرس وه اگر پ هرش یک نفیس تیکت

 الو هو گل ذانم عج وب جر وله رونق لار تعادبنآص شوت
 ون سپ ن الا و ورواهن لابفا شنا الم تروطس بت از شرور ل ا
 تراس "یر اش و ابعراوفرمو استپ شیپ تر رو خیس گرو
 :تاسم رکار دا تساو تب 2 او تر شی,رشسد اور امازاو دی

 هیات ءیشمهروم جزو ورا ا تماقا خر مسطهووس شور وب

 هتسلپ# ارور ور» و شکلی اسپا و برم بس اول ارت و ول اور هیسو ق ام 9



۳۹۰ 
 لب نور نواز سس مپ وز رنو ناسا اراک
 بسشکان امت ات بلاق نائاففا متر مولد دسر وولی ون یراش را

 تر هورکه سا تعا هم و تار وایپ ناظم زرش منکر مو شوخی
 هنزورف تصشو + اتضاد زا لارنعا چنل اهش هآت نطلس هند تب"

 سنا و رنک . رب ول افرا زا میس

 سس نیت دیسک ات وز 9

 ششم نا ارصنتسانبروچ دوم اس تفناز
 پاواسنناطاسواوور رپ رام اول او تس کمروسدنرج 94 ورم

 لاصیتبض ترور رظ رنج دن شس# ور نارو نانو 1 تش زیور

 رد ور ماوآ شل اوتن و وجر کارو طی رد اضناطنس روبات درز

 تبالد ندا ی این یه ر تماما" ترذعت نآثن اب دنفرم روم تسارو هرز

 اتو اپ طرحلفرت ورد ترو افم لک رواره |نورر فیل و رو مو طلاب

 اکران اتش اب گور واسم ن اطلس ناسکه ندرت سا وب تاتو

 ترم سیو رزیمش ما ورا لوجیزواو یزید یوم یورموا و وووم

 تست ریس علف بام ورم. اشوان ن و و هرب اس وز سس

 مور ۱ هو زار ع اصتوافرم گو ی میچا سوت برف مو کی ضشیولقر اول رب یو لو

 غلبغنهامار ملل بیش روم کور دارو روز
 تیر اشاورعتاو ۱مررف ناررترروآرو 2 .تک م رابرت , نبش لک یر اروم

 دی اسکا خب منرش زرلال+ل حک اتعلک اکران اشرا نارن
۱ 3 

 ووب تیتر نا کیر ازیبیلا ام تیر مرسوم
 ۱ تا اطلرو طضرو و تا و پ تزرتشو ن,منتش تبالو نر زیر و ورد تشرم

 ایم ریس تار دز »هرس تفت اپ ناطلس تخت
 زفومساوررت ر لار تبال و نیمی بناب اسو شر انورجو ب یر
 و ت سد بلجنور هوا تسرزرا تعم یی سورن ارولو تی



۳۵۵ 
 شوجا دوبل بان اوز تملک ز شا و تمنشس لا داش
 کر ورپ تیلوو یرتگت ساب شورت خو لوس تنوز ان فای
 نام قبر زوزا نسخ هزوس ترم ختق
 ۱ ید ۱ "شو رب ی

 رو یبوویزاول تب .تسش رو یاشییا اکو
 / زور ووزگمتسک نانج 1 ؛نننصفان ,تس«ناصا

 شا هستم تضوو تر لوس ۷ مقرر تدفین
 مک کن مانع رم اتفز بی شنوایی
 روضرم واسم اونو نلابازمربرسزوفا تشفر اسراضو تسرو اب سم 28

 ناب« اطفار تار هرنر ورد زمستانی شساو لا
 تسوافم پاداب ایر رس تمزعبت ی کیت بنا ابن زوم رجوی

 نو ناطلسنومر زن نسخه نسورواوووو رها اقامت

 زانو فسا کورس ان تم ترک اطا
 او تاریض ناو وب ناطامو دنا ی زواعم هنر هراوزمانو,نلاستتسا

 نوتتدشم گرو یی سرب ترط ناابرو لار تفر لاو دن تصور
 رو ورد 1 تست ین ار نم ؟ت شا سرطصو وز زر

 مسن عزا ! ترطحخلا تشز نا سا ورا نلاطاس نت هزب مرور
 رو اد برا رونعحر ازوارلرم ی ولاو ان ناطاس بولسا تیک برتک

 طه از) تگ ا | باوچ یورفهیسمو اب مواد اسد
 تعاوعا رد رربرو ابن اطهتسرال شیب نام اتو یووا لول نافاضیا»
 ناسا نر ایه ویزا ناف را طو رگ رویه رد اپ رالی
 هدر در برد" امواج هردو اس اش
 2 | ار ووخوروخرو ام ازم ل ش سوسن اعو هک اب ترعتنااو ان مر وزن



۳۹۹ 
 روت ایور رز نشر مو او شور 0 زی وا اوور و رسوم

 3 ۱ رو ته

 تیره نوت مکه تر ارزناب ۵ نکا زر ناباباو

 7 ازت ابن نام الف کن ایشفاو قلم 1 1تششزاوون ارور شم
 زا اش اد اب نر 1 وار اش تن تر تنس اورجوضزشب شر ودصلاواک 0

 ناطلب لاو رک شتاب نالش اب ایل نیرب ووشتییضا ۳ ی س
 روان نزشت تاب وَوس ووجومزااو دی رنو و ام/نل گیج اذری ۱

 تساوی قسنا ابا هاو اب تب شرت ور

 ناز نا میل سقف ارم وزن سروش نوت تل او انرالا
 گر نان اه اخشنرررار تم !لنابجر مو

 تسزا تک سوو ت ترم اسیر پز نایاب

 تاززو رام ءرر اتلاروب هر ار تر !:تفوتاا تذو نا

 , 2 ضرر ازت زنان بت او تشگروونم# اشوا ف 2 ۱

 19 لنوقلو لاو لض عزا ارور زو2و انس اب تب ترش تسرزت

 بله گر هوم لار ترس شفت از افتاب

 ]اتم مر است یه دوز اس

 . شبا 7 وا نوار لیمتضم
 ی ام اثر
 ریاض تنفس ور یا رسا فرو و اسمان
 رس تند لاو کم کار واساز(ت نصر شو ترضتو او یریهرچوخگآ
 تم نیا دما کر رج و ودر دزب تاللسب تشار ناف )مبل

 1 شیت یاهو بت تروا سم ۱9

 ازم تام رس هاش هشم ی تنافاو وام ور هنسالویم
 جز شات ناتس ۴ ولت ش ان اتو و تندطلرم ا وضو



 هات

 وال نینیناا
 و رفت اشن تسموامرن سرب لرد ار سالفف نه اوخ تسلوو تام بلا.
 برم و مو اور سسمک# گم نانرشلو نافزما قو دچریچرت دا تعاط ارم
 99 ورا نیصچ اش ازمون رد ترعش اتم لامرشکم رد تب تک
 ازم شصمورر روستا ناو نشست هد بت ی ناطلسا
 سوم شب اطسوز واتفارتبرو اس امان تفت! نا ریژووشم تان
 از و سلیترطا کرش باطن 1 لا ه تشنه رب می تشک
 1 لاب تسفروب / | سکس ارب شکر کن رح ن باس شرناطلس تری زورگ

۱ ۱ ۳ ۰ 

 نوکران هات
 نا شرف ان تساماردومالفم | نیرل اسمش ۴ تللم

 ۸ گه تیجو ری[ بلاف هدرب شا گرا د کن اتراگی ترا کن
 لاالتتسم موو تشززوارب تسوع یساوا روت تشس اد« نایاب تیرملا سم
 مرشعماز رم نامه داز هاشمریلا  اتسواب ترطحر وضع اناتنور ومال الو نیرو وز
 شا و بلط نام زر ار ناغْتس بول نی ممد هوا ات تل ِ

 تی 19 ۳ ۲ ِِم رب اه ۱ |0۰ ۱

 و ااسسامچ ثبمالد ن رو ریث رگ مش هوش -عراههزووورکت قدری
 لاسمراتتثم شل کت ماش نشه ابا او, ۱ نوا نیم اش اژریم
 و دیر یورو و لود وو نویس« دن د ارم تورم زا تب اون

 - تله زی نمک داش
 لرد نشورظکار صور هوا اگر حبس مرالاو نیل 2 نیر

 .روضک ابر وار کا ا ۵ رب ؟یق دگر شر اس ءاوو بس کر اب وها ۵ .تسچ ونم

 ۳ ضتن# اوکو تل س امار پس ارد و رزوآ لوگو مایا و

 نامیسضختور اگوسز نایت نگو ام هل رگ باما کیس
 ۱ : + لات

 + لاس تف



۳۳ 
 و بس هر مات 8 1 ( شیب زنا 12 بیک

 نژوا تسم تیچرج روتر, ار حر رایطدس سو ٩ یمن ناثعلصا تب رو حصر و وام

 ی هی مت قاری میاد بلال وید» سر قبر
 رزرو و اننزر/توکیلفذا 2 تشااو تیم راز, می اخشبآ [ربیح

 رم ار دن ید اد سس قمر ادم تا ارام جو
 والو!ترنرد تبال» نام ا!نازارپ ان تاب زق ناویچتس ولت ور تری زا فر
 دی مر بلا نما( یصناطاسعمانیتسیص نوچ تدارک

 نفرت نیم اهاس تست تیبا اهارن همان مسی موم

 ل اب ناطسترفر بجا در مرسی لامرخافهووم اب تیام. هد روآ نما 2

 دم در یورو رخ مور و گا اص/ناطلس لر لاو ررنآصدااطاس

 اف دن رف تییشو ی سس ناطدسن رد رن شش 7

 از وار و اس لاو ام باکس ۳ 1 وانرکت مت نیزا ودر ان بطخ مو کی اطف

 نام ناب اب یطخ( اطلس یاس ينرات شاهدان مد

 می! مبارز نرخ متشابار بال اور یار گرم یلو ار واشزو زور

 تلستد تسوب نت تب ی م زجا نمت راد و ره تچریب دانم را

 ۱ لاسور تساوا

 نسب واشر نام
 ثاماو ناب هارش تس لار اووب لاسور وثنوتی ورد افت اهم

 زارماکار ۱ تد زرشا تنی زارش هست ورع هست ۳ /ازواورگ

 ناتو دریک رههاشسا رم ارس اگنس تصور وا تک

 لا دروثم تستر اف نون اس از رم« سا هد نرسید اد دو تیم لباکرا

 تی فرو کی او ارد هوروآ رو تور رم ارش تم وار یار و ناش کت شک اص

 ره یموو جو اقسام شوک اعم

 و تو ردطط-ترب ترش گرو ورم ن اهدسبانشا ندهید 1 افتسو وا



۳ 
 منو ارزا روم خاتم اروئعحر ثخ س ات اصورصقل ار توسوب حمل كس

 مملو میسر 71 تنیس رام ورود تک ارووخ راد ناشوت بو وزروآ

 ۲ ورق علم دارت داپ روتر نام تفسرپ خش سوتشار نامرمات نورد

 ژست زبون ردماقب وا مو موش بیر دوره اسم نورروا
 نی زا ورود ِتس# ار نایتمر کد وخن شراب اور یر رس

 سم نت رم تب ول رو ۶ ص7 رو لر ورم شسلف)ا تعسرپ ری ] رو گاک اک

 7 رم تاب ور وورواضتسپ / خر بضا تو میر متن

 ووشو و زر تو سس نور تب یر 2

 ور /نل تایپ و ی

 اهانت ل نانسی ور یوول لولب ن لخت شو ور را دیینزا شتر "

 شب اشیقکو ورد منو هو زوآا را کرک و شوفاژ / ۰

 افمالو اوز ن راز نییزل لس قن اطلس قلا وزو رو رول  ختف

 لاو اتم تر تشم تو یار مع سامرم ب سما لمس نت

 نیل اطلجرنسخرالس
 ۳ :افس یادگار

 ی گیر ترم گرو رو ؟ویخ تاب تب زار وفا ورم

 نوت لاک جرم نیش اشتر ک

 از اتات | ]رووخرس» اسکات جبر ۷ یرول لول ناطاشوش

 دم ین انها هست دچار نت طیب باب

 .) هل رب مر امری ناطلستشاو زر شروشرسهژ رک ایر باش ناطاس

 حس نا قرزنردن اعزام اش کر ۱م ورک ار ووخر وام دیر

 لا کردید تاک دانا اور اوسر) ی ریتم



۳۹۳ 

 منا تر مو ت »ار لاکل را اهدادور هرز بگاروصاروو ورک

 جو تاتو رم اب لپ کت انا انس رکل و تایر وند ار نلتف تبالد
 رو تر ی رشت رو روشریامحشسلاومر لاو تلو نزناکر و نایح ان یاران

 انتسالوارا ار یهز تعسوب خم رب یعماوظفالان فشن نت

 تار اب خ امن موی شاد لس تیّف ت راعم تدرام تی تورو
 تساونز اتبلاورنازتم مش کما ور ناش تیالو ینطاسو وب و ری ید
 بلد و بر اسب ابا یورو درگو ورم لو مشق فا لات ا

 رب یه فا طول یار بسر تطلسار

 ناصر یی ناله ماوس کورس سا هاچ اد هارد
 7 بلاف نیر والط اطلس یروا لول ناطاسکر ون اش تسوب خم تشناو
 رویم لشمءرش تو صتلرام تارطارد عمل د تب هدر کو مانع لس
 اوت الو .تسسارو ی رامسر یراورن تفو نیْ» 2۸ لا ماوس
 یی تسسلار نا زن نحو رم اووو وتنا شو ن او تور رم زاارا ]ا

 ملا شورا یعما ووشو یشسوگی ای تا عین زا شرت تسرد
 ن ایم تسشرگ ورم تار رد ورک نت 1 اامچ روم و ودر و[, ۳

 !ز]ر خاتم رو و۶ فو ۱ ون تارد ترسیم تک یطس اوا مشتی

 اتم مبتنی ت#م ۴ و ون سووخ_تقب اف ان تا شیب

 ی 9 را تستر هدرو آرد ن شر وزررو ۱ ورم سم ول تفرم

 دومتب ارت موول ل ناز ورک تولوواس حس او تم ناروت 1 هو روآر و

 رتتتس و لب تاک راگتسز وورز ارد جشرفنبب او لا سید ارهل ور مس ساب

 م مان واسم هراکشم زوابرل اب واورر اش بخور ار تسمشس هوآ

 واو برد ور زا | رزین و ریش خیواسنونل اراک 1 ورود تام

 بر بیو رک س هوای / عرزفو عجیلامز یااژدردب | پلان ور کشی کو رو آر

 هتشرررسک ارور وری تاجر روهعیارسچمرف مورخ رم اوری سس ارز



۳۲ 
 وا ترش رزا ۱ 1 و ۱ ودس اپ ین
 باتسراد لیتری بس اقا دژ ۳۳ رو

 ارور ارد ارووخ تنم , ریخ#نا ارت تستر ا لات
 بت ور هسب را + نام ت ار مته ساک

 نر لا بم ار تر ناب اچ نیظ ترش"
 بم (ناینف تالار س باس تاب هو کس ماتم ارد

 هر تور هاو ترنم ناتو داطقار ۳۹ نشر بلا
 هرس امن لو تام نرو الا اس مار هو نکن نا ۱

 ۳ 0 نر لاک لو عراطقا اسلام
 ۶ وار رقم نشد و تندرو نیز لیننزتفاس

 اما تساوی نایت اونم |  ترتنخرب از اب ءایسوح

 لارار ارث نوار هدر اش شات و تییراآزا ار لاوخ افت الو تب

 اید رک سر ماظتا
 كس 0 وام ترا کی لات و مار وسط لر رج نفر زامووترف

 لا لا ایثار زر تام "هو تر ست لونلالس
 ٍِّض دوس زار ۸۳

 مک رو طه یب رزق درک ام مر شنوب تان نا ورم.
 نادر م را یر ب ووول شیوا زن ؟نز یی رقم وا روا
 هو رمان طم) ۷ ترش )ترالو نیو ول روم س منا اد نر تا توس 3
 0 تن ناتسهرسرب ران اطاش لا شن زا اع : یو خراوزن
 ۱ 1 رند نکا ید دف ازتار ام ار نافلس ترشی تجار
 1 رم تاب ارواد کم اش منو سس نوح لو نیلالم ترم
 ِف ی کر زور و نو کف نویسی دز ز هاو لاز

 درد ارگ تم ارگان زلوقسا هدر نامش ب تنار لاعرته ار
 تمضم هن ماو | نیم 2ماش کناف را ال ناطسح 023 ۰



۳3۰ 
 ۱ مات طی ز !نافا اف ویکمن رپ اسم ,لرببس شست اب رو و هنو /تو ایمیصت عرش

 هدواو 1م ازذپ کتب تسا شربت رب بع لا تون هوروآ

 ار ترطعووب ! ذره ریزرو تست | رثفر باک تم اب

 لو وب تن دم ازم یاب ستار

 هب هوروایسم تسیب یرشسیزم و هورک انار یلفیرمتسصکشن زازو ماش آ و واو

 ۱ دور نیز ظن دنا ناز شرط آنا و

 لار تضاد تی د !تدو تناسسر ث ۳۹ اول ربع 7

 کدوم سر وا تب رب مو اونم اد او مثه کس شرخ# مک

 لب و اوره ان [راولارگوو 1 اب تست داش رم ورم )1 روم سم

 »مور وب نذر : ستم وار وار دن مدند یر اسیاع

 2 اس ار تان( ام و وصو رپ رم آر بهر آدا هوا سلم

 ۱ ۱ ورم[ هاگرپ ی نیس تلوج لو قوت نا اروامب تشلب اب وواب | هری آ

 ساب تنرو اب را باما ۳ / ننایلر نت کن شش هتک

 تا ین ریو یون اسآد از زاتسا ارس ورا مفاد

 ۳ یر ۱ شکتناژا . هولوجرش و ورم ۳ در

 نرم و ترم رو .. نکش من اش دود
 برن افوط تساوی برن " نو رم دید از

 ن ۱00/۷ ۳9 ۷ ۱ 7

 نا کش نوش نگین اورمش ی وج وز

 ۹ تبلوو سسایلوا لا هرنضز لام نیست رب تاپ 2م 1 کار لو

 زیان رگا بار بنر چرم اب علوم مود

 ترا س تریژیوت لات پوش ار نا گه نکند
 هم تبسم سفت نان اقا تو

 سارا از راک صرع نا ۳ ۳ اوت او
 1۹ و رو نگر سم یاب 4 مارا

۳۳۹ 



4 

 یلث ته ور بتساف بس انعن ون اطتلت» لاو تشکر رم ل اردو لب

 مست فن ؟تبسانشر نامی ایر تشار نو لات تلکس ال
 اوت ارکی سنا لک اطلس : وز ادا نرو تو برو اومد
 ل لو رو ت تر |یصقلاو اشوا تفکر شیپور آسرسرب تبیچ کر ۳

 ارت ناتو دن سا ولرم نبمزی زر صور اگزوز 8 301 ۳ انس شو وم تن عن 1 او تار اب الت ءوورف
 نباش اش و شش ارضا اشلادلرفذ اون مارکت 3 ترشعد

 اس ۳ ۸و وسز تاب امار

 ۲ !تعالپشت شوزا وا تساو رب ن اصتزوسا

 نا همت رس سل ور اف شم اب سن اس ماچ

 نامدار هدر اوم تا در ور رووکپ آپ اقتزا نیم س ورد با با زا

 ينانطوو وتو رطش ات تل 1 شون تباق ترش ریشل نایت ناف

 باغ باراک لب تحطقز تفادب و برو رو ء

 هتسبلب رام لس ترس لی رد هدر باتن
 تزکامسرد راد لب وا 321 -یلالوت ن رو رایشتذع ا دبارپ وز مجسم

 هراس, او لارتعا 2 نافلاعل اصس تسا نباید آهک زوحسو رو رد

 و را ناتو تنم ناشر ساواک ساز ارش لا
 آل تراصو تارگ نایب بند اور ناو از را اینا نسسارعا
 هم رضا برا هصقت نم لاو | لک ار اس رو رشد اورووخ ناز ا
 نالحص راوسر اره تخم تالاب ارام امن ایر تر
 ظشصساررب تطلسب ار ناعابررلد نانراپ دری دن وخف باز راد

 واشو تن راطقوو تن ۶ شوش تن اطام

 مس و طاف )ها نرم 1 نیک راد ری فک 2 تلرم اواوور

 اش ۱ نا ۳ اف او لا القا هو صب راد سر اوت یراپسبزا

 یاقسدامب سس



۸۸ ۳ ۳ 
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 ما م وام

 ۱ .ریشسو تفگر ور درضمک دم رب زرد ف

 رب تسایفزور که ین ربات منم
 مش شه تشیس < نابام رش تبشسلو عزای لزوم تر
 تو وان گرم نام جات تسرالا تب شین لا
 تر کسب تن ابج تشوم رو اقا تشر)
 تب بورد ل د شبی زاید بازی تب

 ۱ تام مقر رد شیما نیش نا اضراکی تیبا تاب
 یراطلس تنایع» تدود نمزحو تشز ارد ۶ زر یدش او ناتو
 1 ۱ تنی

 رم او رصننآرورنرط قو ریوسموروآاب تاشو ام کرم ناسصرط
 1 ۳ ریس عطف نر شو ۳ هرس تمس ارس نطالس 6 تک

 و ۱۳ هاشم نواحی
 ِِ 2 سنسم آر ارک ار

 ۱ ۱ ول نر لس نهج هود 1 رک ادرخ سا رد

 هو دوزود) انار و وش مش زداتتلو زر شب

 1 دوو :تهسه و ورم بک ناب 4 تسابو رس تم زا تک 4
  هرقیرتدو و لی شور خم با

 0 ام یوم وروسایمسو 2 و کاور سطوح تا ِتد
 3 موس تار 1 ارد
 ۱9 دور دود ۷
 . لیفت 9 س زر قو تعربناف مور تر 1
 ۱ الاوتلا هر ودر تقی ما روت

 ۷ ات ۳۹ 1۳ لا یی 0 نو ۳ ۷ هه - ی 22-۳
 تب 0 ۳۳ "رب 3۳9 نیوتن و ها 3 رت ت 3 5 ِ « اس هو نت زن تم 336۲۳3 نا و یاجیضحم

 3 یا ِ 0 ِ ۱

# 1 

 هاست
 و

» 
 ی )ی

 9 ی

 ۲ اس ث

 حج ام یا را تا شک تی و توت

 . ميصاهنب لاو را 7 مربا یلاطاس نکس دو نان رو هلاد
 1 عمار نانش سر ار بو تفط ناب رد اضاورن ودر تست ؟ اب ن را

 توت سیو یه نوش



۳۸۹ 

 او یورو گاومداوو دورو دا رک خم یاب نا ار قریید» سنتور ۱

 رسد رب سبب ؛ بارم رژ از یفسارس ار تاون روبی ناب

 ۱ نوک ساد غنی ات تسو رب ناپ لسنسوکه ریروا تسود

 تارا پز ار لمس ساز دا کاج

 اسرژاو تنور و بوم موفر متر 1"
 اقششرز زا رییتسب قورت نما ول نریم
 شت ین کضسب که سان د بمون در ساق دره

 تستر ام و ورا رام و رز فا راس هر مو لال دمارص تب وعصراری و اور و

 ابی تی تشک شس انا نگو سو ست ات ناعخضوز

 قو نافوو دوتا درشت لا و ور یوگا اوز ۱

 ران طور تشک سس هی ضاو زا تن ناز کر تیر ات اور

 طور خب تساهباخف روید بش رگ تان وز عام وای
 دادم ناغددر و و عسنمد تسرزپ و مملو یا اولو رم یر

 ۱7 خروا باتشس هتسسا

 ۲ /جسسزا تب ۲ روش اکدوو بار ج

 ها بک او ق مش و یوسهتسوود نان

 ۷ ل تر ناب لب تمنج لا ترا ۷ ۳

 ناامید رو یو نا قلاب "او نا تسیاع تای 4و ناتو دن

 نایب نو ردسنخ کل انار سن ار سل تب سلص یتسرپ ناطلسناب

 ۱ تزطرر اهسری اردن رو 1و ضرب سی تر خش ۳

 0 ی زا حرارت او (تسامدل ان امواد نا تایر( هم

 ۱ مر زانو رب 7/0 دش لعتتم اکشن از زر اس

 ی نلاگآ ميس اطلس ۳ گر دوام خو يزد لابا

 ۱ بله خوری خر از ضریب خب تیدع 1 رز بشی ش
 ناو س دمو تیسا ور دات دکل وئ سن اطلس شن وب رز موآ



۳۸ 
 . تیمش نور تور اچ تم نوه ش لخت زا هاب
 ۱ اضتر دمت رس تابه داد ۳1 اول ناوزاو یروالدوا ارموار تيم بارد

 4 ناب سرخ دن دهد ط ترم همش تکه کس و
۹ 

 ۱ لر هم رب دا یقه رک وز اسناد تک ما
 مگا رو لر سد داش عق رد تنی بار لا از! تر یه س وب
 رو وریسورمشس کای ازین يا ناهار لب لوزف میس تپل!
 1 را نواریم امرداد نیز از ور راک دارت
 ی ناطامنرط توفیق بلا تا یا
 تشلاوسمولگن سا طب تب او نصف تب السو تیام واست
 ۱ 4 0 ۱ سم رررآ گو میدرر

 حج ی تسنهرم را, گاز ۱ ۸ ۱

 ی ِ"ٍ «ِ
 و

 ۱ متصل گو 4 ۳4 تاج او کمک بشر ارز کرد نانافا ۱ ۱

 زود موگ طي کلم درو ورک انار تره واوس یخ
 ۱ رتفسن ترمعت کور نو رو آه ور کت ریو دوری ابری تم

 زن و هیت تبروص بی نر گن امنای بمب ناف تاسزا

 را تازییباشر !رایتسارد ۳۹۸ سو یژرزاتبسم ال شب مارواپ باک

 ۰۱ ۰۰۱ محيسلق دن رد مارپ اب همش تر مغز تفریبْب
 ۳ دن لیست و ناف اعارو تسهنیر ۳۳ /

 ۷! تبدل هد[ امصازریسهحال ی تا نا ۱ ول

 هم نت ارد نا کاخ رنترک زشت 1۶ زانو

 ۰  متسخم ار و ومازبار کس مترو آب انا

 خط ایفون و ناشر هاش تر تیتوارو
 هلسگنوورف هوزوآ سرفمییازرب شکست ابرقمو روما تان نانو ورکرحال

 قمار کر وا».دیتسپرگنانلچریش وب ناز ساب اتش رکن ازم
 0 ۱ بلرگت مبل ( اد



۳۵ 
 بش رو لاو دا ال م راهم بای و ملکی نان تولد ردثپ < ۱

 ۴ ۳ ز ام ایه یر دنا
 نام کراثد لاع تلور را ناطسن اون تری رو وتسایربواشو

 و ۱ اشرا ترطت ترک نوروآ برش _ِت ام شست تار شرع روز ۱

 اما هل هو و انس مسرضقف رم تل اور وسال ران امتلوو نآرلو

 تل او اوری ترذ [رمو سو تف آ رو ور روا

 رام روم لزاسمی و ی لس کما ۳2 گب گرب زار هود

 یاس هرادر اوسو ریز یوروآر و اور طر وصل تنخاول ریس شنسپآ

 ۲ وز نان ان دناقتلوو کر آر ان نیرو ریتم ارس هر زر اسورب کاور اروسر

 سام آدزاهدش ترور رز اکو ادای راوس سیدشلب یوم

 ترلآ اسیراشسم ۰ ۳ تل هری وول وزیر و ارد سنگی اما

 باس بر انرب هر جو تور کن ام ترم تموم غرارتنازب
 نالاح هدر باغ توس مش کو دوز ل لب لوزترپ ولت اوع
 ی وز ت شیپ ازاد ادوار ورد ار ان
 اد بی شستن او هر تر اس کمر
 لس 1 ار اتمی زا اسریووپ هد /ل و رام مکه ا[ناطهبمرشآ

 ممنون اطلس نابرلگنزا تاب هورو نجوم حرص ور بم

 لورم نره دف دشکم شود تل دف نیورک
 گارد | دم افتسالادواگرو مالعههیبشم تولکا | تسوورصرو هاشواپ ترعتتایلاع تاب

 هر تیثیرچ و تن ول تفت درگز نالپد اطلاوز ون تنم اطتیواوس

 نا وب ورد ی تروط علو ووهژ بالا اراو ور تیکه سپهر

 بت ز لب تموم وار تسز و رژ تاسف ژروورپ اک

 سوکت رول یاقرو شناتیرا اب لا تسا ور نر !اوخ تور حرالصا بکر بسر

 هشدار ترشح نیکو رم زا رپ نرب شقتوا نور مجاور ووم
 ۳م سلول



۳58۲ 

 بس 1 ۳

 اب وام زاولا ور ژ تفسصو

 ۳ ۳ ار : اس دم و

 ۱ از یار 1 مولا صوب "یار و لو
 ۱ لثاعس تشک نرم حرم

 اس و |اساو 2 اول جسم توت ابو

 ۳۲ یو تک ویا مسن وا تور

 4 بورس

 یر داد جاص ,یشحا ون احاص ٍاص

 اف موذا قاعلو تار ن یزد
 5 ۳ دو رد را و م م۷ ۱ تعسریرد

 بر تسوزه ۳ اد هر تشوزوحا وا ولا

 ۳ روس نا 17 م2ر واب

 ۱ ی کنگ

 0 اما فسعن ادم ملع] از رز گل ملاک انگل طرف /نررل اارو

 ن اه عموم ساسان رانا راز وز ی ار

 ۱ مکه یپرق دا اما لر ۷ تیز ترم وکار

 ۳ ولزلزترد نیر ری بم رمس و و سر بشها تار تک ورق # یتسابج ص

 بم رد تست سا ۳ فوت مر

 ۱ و نام عرتسسصکزاور شارپ بس 11 ایه یشامزاو تشر نایاب زا

 را وول دشمن رو ۳ اگشنمز نان حر شش

 لرد هشرا ون تم افرا و ترس ترم ترشی اب وورگا توکار ر

 "روس ات هر لکه تر رب دو »مش 7 طعاراز ون اتم منو

 زوم رول لاک ات نپنتسب ناتسص نر بو ها | و
 لوح +انکلص "و میت ترم نزار در نسل لو ارم

 هجرت م (۲د مت سل وا 2 د مارک تر بروم ۳



۳ 

 . بمب

 ٍ لی سانووج سیر یرمب تیز شوکه ریس عکوا

 ۳7 راهش مس یاسس لی ن او صور زا یشابپواوسو میرزا
 سرابی وز هو شا اماز راوی تم ریس کس

 1 راک نشدن !ع تش و رسا هو سنا شزوزول او مو ۳

 وزاس ۷ اسم دن تست و اگر هاو

 دا هطتس لو زار نم هتسا و ار رنسلا آ ) (ی راوی یراگز اسد

 / تکیاسباتنینیا وای ل#ر شما م
 منا اب متر رود بک ۱ ریانشسواماب تساوبرد

 دو ریو اورازف تنطدساراوانآه رس تون تبب ال لبه اوز ا تر آ
 ار راگژور یاسیزورزل او ور تم اب نام سعی ماسک سا 1

 هتساج او رب سراب و شراب اب ری ا و واریم تسزو بس

 عرومسط محل داور 6 بحومر مریم حر و ر تب اش نریارد شف

 مو تا تروآر زار نکا حط ۱و۱ تسانو شتر سمی الو

 زدگی اور هرگت سد نکرد هو رو ۶ را تسضوئیو وزیس تیشع غریب تیاواسم

 4 [عورو تبسم نریمان نشد عمر و ول ۸ اولی او ۳ ارطک

 هو فا ومم | نشنورش مد شاتر ش ناتو نیک نا
 سرخ تایید اب رو هه اهدا تسییجرا سرد نبض "

 2 هرس یدنب با زا شین |ول سا و تر نو ناب

 تکاب تشدرم وورآب هسناسا خاش الا تمافز جور ودر

 تکه شا ولع دا دو تب و ام ووصو هیت تب اپ وا سر اس

 وار لای 0 نادب اش تست | سشریو ناتترو هردو لا | تراز بس

 طی ترسم پسند نا سنلاو
 : مر کا ویو صشبم | او تم خوبان

 2م و ۱ و سل من لا منم وب
 رامسر او مرا بیصعرزباز



ِ ۳5۲ 1 

 غلام رایت بس تسا داف کت ضرر تشنار بل
 روابازسمج لاطاس تو نآرر تسوب تماس یصرد دلش روب رب

 ور رم هر صاف سم هرثک سام ]سرب او مر تناسب ک

 باما از ترانس رچد مورد یلف شا اگربر گرام ۳

 ۱ ۱ دو بس زارساقو

۱ ِ ۹ 

 گان
 رو لار ز و رتسشن تل, ناز او هتک اسدزاو در

  ووف سوم مرا ناطلسرب تون رسو روش تنکت ابراف داد ات لاطسا
 ترش( ابا سود کو فر رب سر تری اجزا ورم خرد (بلات
 /تلور نرشب اتلاغب ناو ناتو سروشلو و وشهر سم ابر ورم
 7 دنآردر از آویز رب اب خوردیم اد یازوز |نراوری شش او

 ۴ دمت اوز هنوژرعما ور اهم ۶+۱: تشکر 2 !ت سرد کل / رب

 ۱ 2 1 9 دب ۱ بازار تام ووم ور اش و حسن اشخریروو

 تن هراز مدیون رزم نا ازاد ایروان اوژرلو
 ۱ تراشمبت مو و وب سلم شاد تفت لر سر زا هدر ۳ بی

 لر ! تبرصک او كفر تشاور | تسولعر کو وخرو امت ماش شد او ور وخ

 ۱ یتينازرد لات رشو شفا دژ اب و لاک ع ار متحمل اک

 لر ب خاش اب روح تررطخ 11 اور یردتفلا ریل نت ۱۱ بحاص تر را

 در ور ترس لا ما مات تسازر نام اشو تکرمزید ساک ترسم
 ترا زاوگب آر کا و ورک یراکذ اس سا جرازمرب اشک طخنآتاو
 تسا نورفا رش بلاق و نا رب ۲ لس ت طلب کت یون تیلرت نر ۲
 تستی تنی میل اع تناراملو راز اوت جم تور
 ررذپ لو ناگتتسارا وات ن واسم عدم ۶ اچ اور وهروشکد تش رو و
 کنی زب سو اب نوک شف ماتم ه | یزلاکر دسر وفا



۳ 
 گریم را سن لا درو کسی راد ح

 تل ار اب اس بکر تر توام عروس لر 21

 ۱ ابر ششیس و یصو تفتو و اثوا لا 7۶ ناطلس

 7 دوررپ اوری تشدورصمتم  .س طور تنور صتفرو ۱

 از ارقام تسوکح نرم اص ترفع مس دما نایب ال
 کر سد اشوریرایوو

 7 ۰ 0 -«تفاب توام

 اس نهایی داش نام نا ورم زی اطلس
 نرعرس ارگ راوس دیک را رس رول یلارول هساو رن اف گر اله

 اسیر هاشون زی تبع» تر نارس بنابر اطلس لی
 تسراپب وی و از زشت )ام ترا
 رنج اس1 تافسزا بلاوکا یهود ترش برن |شورت قختشار لاک
 و رب رپ نگر اس خو جوش لاتتشس لار وب بم اش نورد

 تاون لس دار زلباو روس ا هود ایسرب آخ ات ایسوصخ
 ح ظنش اوره حال او و رو "هسنایب وحش اد ۱ ۱ ا 1

 دار کارت سیم نصر کر تسار دا ازریسزا ۱ 024 3

 0 هم تشزگرد تی ریس وز ی را
 سرسبز ناطاسدو.ارسیدیس وا لاطاس

 دو یی ل او نان ورا او نسل تسلع لا وژیس ری ورک شطلس ۱

 و رووآر رکن و افترا دکتر تگ نقل مو رثب ناتو رو رمو

 میام وز ار کای هاتفا نایک زا مت ازییلد نوا یو

 ! ۱ لا بدر يل تبار ناهار ازم ۱
 ضد او ناوز تسولع از رییچ وبا ماوس رک

 »سو صلوا فر ب۲. بجنرا( بر تشیع رودسر از



۳۸۰ 

 لیمو لس تشاو ی » ناز شب

 ی تلخ نام[ رد ۱ هند مسکن هی ۱

 و مو وز تسداک "عشساس ی دا لوپز

 شم زاروا یورو آرد و فاز کین نز نا

 . سفیدی ییم ۱. لر میش شم
 شرم ر نریم تسا نر قنگرم
 ۱ زر اض)طس ید یز اب واکس زر دما رول

 ۱ بفرد مشتن]رو ن امو لر 2 2 وول مرمر وی

 ۲ ۹ کا 78 نیک لس زا نت 2سانت
 هو یوگا لاد شک اه ساق نر ترس را

 هتسوم و تشکل اهتسا اره منا ترت هال ۳ اک حرم سم 1

 ]۱ نازک روور حس وب

 اسد تمرق تر ضعلار تسایح تبادد تضاد لاقتشم اپل بسی
 و مد لابن ایروان و تنفیرتتر |و عراطی ریس و تنلوک شکار رپ

 ی تاشو طه زن رول او لا اه نشست تو

 وار شرح ور وزاوو ووخ بطور ونوس اف ایطینعم

 هشس)مب تل و لاتس ناب وام نم ر 7 1 اع اولووار

 و و مزراوخو ملا روا تمالو دا بر او رگاج رفت اژارابنب

 ماچ مینا را وو اکو یزاررن ( و یا اونی / زواوحزشا 7

 ۱ نح تبا گر ناتو ناتو اوری مر

 و ام 4 ابر کس از اردو جو رب وسیع الت شور مور و

 ی هدر و توپ ن اور نیل ور نابادر نم

 ف 7 رپ هر اب مت تان انز اتش تلف ۱
 هنری و زا تر  ششورک . تنم سخاصنامصیرب ازبا#

 + « ور ید یا 7 .ينان برس



۳4۵ 
 ما : بز تناتسسو مش تیرش تیر اهرتسساو و۵ شدم لیاکم و انمارباریم

 مهم | ناتسو رب اسمش تسگوس و تشکوت خام اّشوا ت ترشح

 تفرش زن ارد حس اطلس ریو
 واتس شسد نصر لب ا ناطاس تست وب ناطاس سارا زا لاس تفسرا
 لار ریورگع لس ن ولرم ارور اضاجزور تشد ها عید لا

 در رز رسد ی رب . . وروتپش راوی وا ۳
 وی نادش و ام تر کرم نا مت ۳

 مست )۲ نر واشر رکن

 زنیم الب نر ان ازم
 نرو اگر شعار باس
 ماحوریا کر از وه هری وا نب اوخر اس تارا ارتش

 نام م اس تای اب ی گرگ نت لر

 روسری رب ِم توام نا وار اب 4 اش ۸ رو ۱ کار نام

 بتمن امن و هوا لاز لاک جرم ار برپوور اس

 ناز ناف تسالغا ایراتالاو تالابژا واتس چرت ریس صاف

 1 ی ولر وهم ن ناجام ترس ناسا |تضستدطاسرتو اتم

 را اد تر رطعنلا روا اش زا هکر سد کد ورس لا یا مایارهتو دا ۱

 0 محو ا یو وب کل لاو تسو یونی تیر تا
 یر 5 سان ابر تین وحی ان و تنطا سرب تا تاکر شر

 زد مش ر میرزا | رب شراب رم لا نل نوری رفیع راحراو رییس

 گاز هساور نانو گو ارت رول سیا رو نو ناز!
 ۱ رپ کر آت فو یکتا زور

 ول داره ز شرم رپ لی ای اب



۱ ۳۰۸ 
 0 7 وری نما لود اوو شاد ارورگن اطلس تبزلسد تم ام رثووپ سا هو رز اما تب

 زودی سلب سو ور نا)اشوتع نولزا تمایهاب تنی لاو
 یر سن ننکب تن نگر وری زا اپ تان مار رگ بد تماغ یادش
 شاد دمو تمایل از ناب ان باز زاها رس مع نت
 ۱ تاواس زا ار بوس یراق زنا کاپ تزمورو زالو نطنز اصلی

 لر یر تناسب کز مس
 ( تک نشر ی وب نایک گره اسرلنخن انار تاوعا از هنگ نل"آ رب ما

 ۱ شوروی نر ام یسرو کت ومغ داور زرکس نلاطاس تسژرز مک شنا

 نا وکوروآ بنب تگ انتها تارا دا نام تس
  نجشنب از + تای ب ید دارا سپ تو تواس
 رث تر سوت بر ژاپن ل آن سید طی رب "متشکرم

 ۱ 1 ال اسسنز تر لساعو تشک اولا لاس بنی بیم او رس وا و و 2

 شام نیس ترابی رهس وز جمتسراب لر زاد و کاپ نا واز تم دیار
 و ون وواوا لاو و لفقب ناطلس رب اس نیر ثسارعاو داد را تقتوووش

 ۳تن مو نو درگز بجا یاد وب تو
 تام باس بذد نی ناطلس | او تر مش نانو تس اما ورد لاع
 رب اف مال و بورد اور اامام ]ادرس نا او تشک

 1 ور رو گم یر دضباراورز لمس هرس روب روبات 1 مرد ۱

  رتشسورب نشلافز)سرسو رن زاسصالف تا ) نوب | ضد م سوری
 و ری]ایرورفمو لب قمر ون نیهتو] مر گشلوذک لو تسنا ناهاسووش
 نایب شاپ تاثو داف نادتزرو نویابرعا و هشرتش عود نافمااسو
 تون لیبی ات در اگر اوس کت ی بر رو رد ناب
 ۱ ۹2 نادٍژب نففا ترط مپ منکر ماتییضو رس هدر کی اطناطلس ۱ روضه
 نیر ترتشیر ول زا رپ رو تعل ایل ناف تل و رو تنش تم ثلع

 "171 7 مگ ۳ : ۳
 + ناز ات اعرو اس مر رعتسو اد 9و لدارط یا



 رم تب ب0 او فی و وای شک ات و

 ۳ یی ات رنو ۳۳

 تخت

۱ ۱ 2 ۱ 

 ۱ زر زر رب اون اموزش یی دار

 توس ن اف لالب هوا ان اشزونوجروورش اهدوبن اطلس ترمت درو دم مر

 مس گرم اب سورنا سا هاب و بک رز

 ۱ دوشم ساب رب و کتی م ۴

 اووا هک وری رهششرتینک ماشصوو 2 2 دو

 درخت دار تا بشن لاو ی انعسار رو رونوج تربت تراک 7

 ت اتو هوا اش ب ورم زا تماس خفس کات ی

 ارباب یازو ون شور ووصق لب بت تاب نوت

 ۹5 تورزک ول و و ول زشت »تشک اروورو (یلایموا رو

 رود ماش هوای تا راوی لر او نل ما اف تم

 تار یا سیا تیم |. و هپ ورایاش تروسنرد
 هنر رز زی درک ام نا اب نانو رو بر

 ور ال وب تست بمب راک ما اکو تا هو یر تین
 ۱ هدزوارن بانی, را وونم سرب شون نر ناسا عمو

 تصسا یک اتش 9 واتر اتو وه ترا ارور شش گه اش زا مس را 1

 درمان رایاو رعنارماررار تیچارز مارو را گپ تسک

 4 نال( "یخ تسار تک یاشزاپ گرا راز ۱

 شست رم رام 0 یا ناورنصانوبام

 کم آ رو مب و اعاراو تم مولا 1 ۷ اوره وا پات ات

 )رواوراطلسوری د انس) نزاطلس ِش رم 51 هوارباش و راک العورزا

 رب کلش دیس ورد 2م اه مچ

 زیرا نون نآ زا ناب 0 ناو ابو ینطاس ترش
 . دیر مر اسب ناورالک ]۱

 تیوشهل شم ابن اشوان نرو ورخ هر نسوز زور ناطلنوچ
 نام تسانلامر ز هری نورپ فول تاب ار تلوو نایعاوووش تار

 اس 6



1 
 فو شهردار سر اب روا ترس بلا سد در
 تورو بیبر شرع باب روس زا سس ور تاتو تو تااود
 تشز# ای نایزاخدنلنورد با دشت( هوادرر تیره

 زا نو تنیس و ارد ۳ رس تاک رم

 11 وسشکزبد تبع اتم همانا ورم
 زا ررنکسنوج کسزاف ... دیاضرونلت فشن

 ی 7 ] تم سطل تر

 لنز اطام نزاداطس
 عرااو رنو اش میز یووا رابط وکیل کد نیر تک

 لپ تروص هساش نرو ین رب ناشر لو ناز ورا ترم ار
 هسوربتربچ باربا نانو سامی هر اشو ور هسنااگرافتش وب یاس
 ۱ 0 ونک تسنام ات

 هری تا بیل تا ممشصتضوکسب اب ناب ۳ 4 8 / :0 روم ننشزایرستفب . مشسبريچسسد وگت ف

 شوم ساز سو ور وا لب ناتافد زا مدت
 تشک طب بلک... تلکس اش
 نیتولاد ,رششسماسم, نیل اسم عمه
 ۱ طض طقاو حر ور زوم مو رس روم سس وام تن آر نااطاس

 1 تفاقوم سکوت لا تور ناجا یرخاووول هو ر ریز ما تبالضو اتو

 اف رو شوم بیگ شس ان چسب تقوا زور اوز
 روا کار نادنسلالب هو ناش تارا بارش! هوول طول اور

 سو خرد مر .هاشط - تان ۳,۱۸ قلم تشسرف ها قپب لاس تشبو تب
 ۱ ۱۳, کفصل وارد تشصرف



1 

0۵ 

 تند افکت فرات فشار زوم تشووا 1 نر نت

 ۷ رافآو روب بش یخ نایاب 27 ترس لا 1 ناز از ناتو تان نیر

 1 تم لو بدر ا سم | را ور ولو زر نت و لو تشاار ۱

 امام اورشب بتوان  بس روم السا تعاطا اینو

 ما تسب سر اصم راقکدا 77 زدم تیک سم

2 7 

 تراک شرور ناو رب "ول تسنتلو یزفخو عود نسیم

 "افسر مس ضیا ر تو رب وا رب ارد وب اع ورصتوب

 ۸ لوم, السا يلوت هوم یادم هل سزکو موم میس هام هلن ل

 ورا ی تین نم نیست ریو لود نا ارواویرگ

 و هنت وبمستر ولو تکی مال تر هرور

 تتطتو نر مو ما سراب ورا مسدود ایماع )تم اینو نر ظاژویر

 تر تب یزور سکس ازت مس
 ۱ توس دارف افرا بیر مسموم 2 اه تسایصو ضرر اسر ساک هاو

 نم وزن یدش علطسنلنرگ وم لاو ا یت 1 ار زا
 ۷# اردن نکس من
 هسودیط يا شرط امنآن ورا زالو تناسب تارا

 ری ق_منابل او ام ترامضنوطفو دن قلا مرا او نم

 تار ون ضامن اطبش بو گر یابی نبض
 ورد به هستش او تبسم کباب روپ ی

 هد چت سم هری ۰ اتم تارفود زور

 و هما و بلا مر و راک ي تار لر ازرکن ال لو "از

 ۱ شم طب ون ا هرجا و لار نگار
 ۰ مسسدورش سرو اس نو رک حر جرم ساره شور رجب( وت لاو

 1 ,داتزری امور اتسبیا هوا ورد 2-از و او رک خرس ۳ سم



۳0 

 نوزم مد اعا نشر درو وتو گر و ك لکه بت با رام انا ناطلس

 نمی زئو ۸ ار طعم نشو لود اب زار رخ تل
 :راببش انا رو مرفر تسموروو مو روت "تاش لول ناطاس زار و ول و
 هنر اوور و .تشلم وصف ۳ تیر وام اش
 پارک ارس ان بر ری ورمی ناطاس نیم اشک رها یر
 رس : 1 وررع نل او روش وعتضاس بسط رسان |یل اطلس و يایجصا و

 بین( رم /ع) اطلس رب ۷ تم و ا اثر ناهار ی

 تر متر ید ببرم شب موپ اب فروند لکه 1

 هاو ات لو نا [ هو وتر اب بلطصو دیم ديشلمو و لس 1 تسرع

 اس ورنا اٌشوا یطلس تم تشزگب و مه لعا بسیچرپ وار

 و اس برم اطلس هر ان سپواب ات لرابم یلاطاس
 هر لا تیز تا رم ما يلااس

 لات 7 1 ۲ ]طبل والا

 طاها دان جو لا هارو ناطلع نیو اشیکناللب

 جا فهم نر نجس یاس
 ۳ ا ی انا تی را 1 بلافرر نکس ناطاسصیک و ع نسب

 دداطبب یاوب نام »2 و ریس ام لر 2 کون ول یاب

 ناب یر 1 رو طلاب تعالو نا شوم ال تر نزها

 گل تبدیل دور مک نوار مت قربان هستن زا بلا

 ور ی افت لاو لری موم اتلوتبس | تنالسنایلسیرعما
 تم ژست ّ ارباب افسو زی ا یار ال خیر ا

 اتش ادب ۲۱ ۱ ی یا

 سسعبواررتب ۹ و رد رمان

مه ور رک کل تشوزر رل
 تس

 راس 5 مع رب یا ی

 تم ۳ وا اس و نا تس ی اکو لات هد تا 4

۹ : 

 و۳

 ۳۳ ۷. ات

 و و و تم حس و 9 یدک اس نم مس داد شاد ها ی ات او ی ی ۳۳9۳



 ورک رب ورم اف ناو دیس نر مال نور

 اس تشاداور

 کو اتعرچ ما ما هدر گرو محو تورمرش خرونسم ۱

 هتسرکور ! تن ناب تر تعقز ورم زو ر هر ازاد 3

 1 امر واسلاعلررو حت ایت تیورش تمبر تسزپا 7

 ۱۳ تاتو ومو ول اس لر وواوروو سوی درب نیرو ی

 زا ول عنوسرو خال سرا لب زا اف تسلا ۳

 دلو هر ان تیک لا
 یلواب خکراببو نام باکو زا تفر ترش مت

 لوقتس خو مش لاو بخیر ور نت
 تیم کف

 لا اوایل سما اوری اطلس
 دا مار موقره نطنز لف کر اهواز اش گیتس وام اهن

 1 ۳9 ةرلاور وو رنماسر نالطلسه 9 لول 1 ۱ تشطلصب هو

 یزمازکر تً زور! ی رلرنهو بزن سس او ترم لاطاس بید ووب وز از

 تشیپموم موم تلخ سس وا نا کم ای ووخرسلا پا رورترول وار تر

 مس مکه 2 واد اب تن مزه و آن ابا روو گو ورجش نوت قرباف"

 کر تار تلاساک+ بکر ارور هر اون تشطلس من :ولمار از مووی

 زا موم ل زا وو تشگر وا ول ار ح مس گو ز نانارلپخ

 رس مسی وات ار تایر نشر نادنس | کت سی بساش
 ۳2 اوت راطاسژ تشکر تشکر زا فا کلوب داقار شلوارک

 ّ یلاولسار ناع ان باشد ورک امن ما تسمه اد تگ

 رثورکوا ۳ ی اس نم تفالف تم 2 م یالع بعد شفگوو مواو باطخ

 +۳۸ رنک وار لج دف حصر



 ۱ می
 زار زا رپ نرو ممد ارام زار حس رب مه اما کپ

 تایر رتببس 5 سیب تطرط رب یدود لا
 ۲ رخ لورم هانی ۱ ميس هال تو رنک

 ۱! هشسنگرشرج تسزاکراتملفنیصناطم تشزگرد ورم ناطلس شو
 . نام تمشذلی تساو اب فرزاد رمآن ایمر» تساب دا لرلپب نیاطلس
 ۱ و جر اود زلابهرو کلام الف ناطاس تن اپچ رک ناطلس ساز بنرچ
 7 تار دارو لثمص رابچ و هد اب رم لر زن سا و ول وا راکت

 عن وزیج نابچ گی نچرب باب ساپ ربابب لولیب اطلس ۶ راوس لو
  یرارس نم ینيملبق تغاطاد مهشسق ناشیا راد بکر زلاو تفرطذا
 ۱ دیدار 12 اف رطار نبیهناطلسو ررگانصا تیاها شرب ن ایر رینگ
 3 راز راک سر آت هاصم فرنص نریآر اوسی ارس هو ا لوایب ناططسورصل اب

 1 را کم اورجو ا ورب تکاب و لاضا ی وز کار ورم سر اکو شام

 تر اکو راس ناز تفت نر اور درج

 ۱ تساط ی رایگان تلخ یزورپ کج

 1 تآ دعب دات نت ن اطلس مزتحاو زارع! اولا نا تورم و شوره

 ریتم رشمچ هداد و د تارا نیس اطلس یا ناو مس رم تم
 : مش و رونق تور نه تم یصناهاصضا او مانابند

 ۱ .تسدو رو و نا اب ه و روخ صف تسلط حتط ان ی اد

 : گاباتبسالو نا در گو مات ریظخو سو رییس رشوه و لول ناطلسو تندر

 3 اطلس سا عبد و رد هد 7 و رل گو هک سرم ْن امرل رام

 

 ِ ۱ لاس تسیمعبا | ندرب عیار ریو ریمل اه گرا اط ۱

 مصور را رد ییحناطلسل ات کل رلبپ ناطلس ترشزگرم جسم
 1 4 سا رم مکس و ادب هدست نو اب رد عررلاءالط نایلس تیسزوت



۲۶۰ 

 و نرو د2: نو ره وز تنلار ناب ناطلم اش ا بیر ينانافنا ترومتخ

 تسفف ناز جشس مر چیز مت رم شنا تفت
 دنا نان رم نا تانک چپ لجن اپ گه شو

 ابد مد نم ارتتفر لدم»| لول نان در ۳, رس

 2 دور 0« یهو م دی نیر

 ده رایچس ناف یج ناغلس نچ ثب واتسیارفبرد ناامید کت مسن

 ما بطق بوم روت ما دنیا ی ۱

 رب تشسرو تریلصل تور ابن ناخ »بم سکه درو لنز بیل ۱

 1 نان میر زگ وهم بلج تسسکر 2 مش مزه نچا
۱ ۷ 

 ۳ تاج فر و ع تیاثرر تیبا / الو اطلس و دری دز ناز زر ورک

 هدراد رم خر صف مش ترتم تل شا بیدار اچ و تیش

 9 بد تر در تشیع رب نکا یار نخل ۱

 را ام میم اور ورب تفر تسسو دا رکار تتطلسر کاش تار ب سرو

 ساب ازت وا دم ؟ر زا ات رپ سا هی زد 1

 لپ نیا ۱ مدت تم اف نر ابرو

 تشیلبرم تب ی ۹ 9 شبا دوس

 رثر و لر تطلب تئنطلپ جرج شی لط ارج اور تایل لرد

 ۱15 لر هما نانو نا 6

 ملتمرد نرچیح عبد اب تماس مهر تو اس خرعشم

 تارروشوج دا تنگ قراهلس ات تارا رکن افق ورم ناسا 1

 لو زن تر اتمو لب جی هرم 1 <ود متد

 زا جم مشس اب لولب ناطلس نشر رب قد / اثر ۰ اش فرا بم نام تورو

 ترمشوح ناطلسترشاو هتورضتردر نر اد مچبب و 7

 بانک غم 9 و شم تب الدب 6 رم ۱



 3 ح "۷۲ 

 تگ نا ناو درس تناپح تنیلوو ه ات ناطاستمزتنرو
 3 ۱ اد ۱ تست ابا

 1 یوم ترم بورس دو

 1  ,اخیب یت ره نشت ۳ نرزلارزلغ اطاق ات تسسبسب
 1 "طسلوخا ناطلسکیزو نلامدبت د ار 41 ه ار هو را افتک نوا زیر و حر رمت وب

 1 ۰ ناشغدزم نان ریس لب هرمارب نو ام زا لیچو رب هزرگد | لیمارما

 1 بشن واز او ووسررپ دری اصح زار شمس و رکت درب <, از اطلس

 1 :وظتشواقب اس ۳- یشرآم اون قمه بز | نراطلن 1 ارتنشاطلس
 ۱« تخم ایل رجریسز اتش رف تار ار لولپپ قراطلسیو نر ی دعب ناف هی
 1 7 از وری مر ناکام امجناغ ,بزآل رب نا
 3 ابو جسم هب ضرب نااطلب شاد راس تمرفر تشک نناغ ی
 4  تنروطم ناف دشمن یاطلس» نرو نخ دبی سزور فر زمابدفو و
 1 + شب مسکد زن یو ) )فرم لاک کر ضیب نبک نارد,ناطلس
 1 رم سس رند لبنان دیفرانسیل

 1 جن تم شم دسر ۳9 مرگ #9

 3 هل عسل 7 : اوین 0 ۳ ۳

 ۳" بسا سبزی

 ۳۳ 77 تیپ نیش و ۷: ارش 7
 1 ۱ ::تیخرسنید قوم در اچ هزار ضرر کجا 1
 1 نسیم لبنی نراطلبنوزکح مچ اویدرم زدن ما تسدا رو 9 رس

 .  تورهوزنرهدم ناو نت باک
 ۱ ناجرار باز دشمن اه نامه 2 ای :ناطل نو رب تبسیاک وررحو
 مدارا هم صدچ یاب نان لپ ناصر



 ات ی تا من نیا
 تا

 1 یو
ِِ 
 "و
۳ 

7 

1 

 بو
 تر او تسا تم اووس تفاوت عمیق ارگ فک اوجر و ولی بل

 طور وه
 تیم مور ال با اره لثورو

 نی نویرف و سوال ....دنستواراوچ تمسخر ناککاس
 تار انا تاوعا و تش اور طاپن سفصزارگس ورد تراش بجوم ار بل فقا

 2۷متر رش بعنوان هاش کراسناطاس تاطباسریعو
 جرم عهد ما ا لوا بک تفرش انچتفاپ تار ۳ ۷ آ ۲ ۰ ی ًه ,

 انار هوس زو زا تو ارم اطلس نا چر پت سام ایم کتک لود

 مر ارواود اهباخناناخافو درو شه صد اور ال اکک سطر کروالوو عراهن ار لوک

 جام لس در قشر ور دتشوو رز هاشم ناطل وی ته اون اوخ

 هاشيوتزهریرز ر تان اولی از تدباسز ازیروا ی ۱ | وتشارپم لول
 9 2م ۳ ۳ ۷ ۶ 1

 لود هدر لولع تلکس رپ ناف مشتی اهتنماسیراور
 اهروش خوب تل یااتم ارامش غاو تم نی نام ه روبرو اسب رپ

 طیف تشک گو کناف ب۶ تر رب فا تا
 . ناژدلب بنلاف رگ تراز تره اسو لا ناف ماش اس
 شور فراز ناف مادر ان لباس ناطاس مر شسابنکیاذکتصعو (کراور
 کریو 9رپ» وی لوابپ بت شیز اد ادرس تبازو تار نانو

 شو زنگ و مه رو مر اصحو رول ولو لو اس و روح سد )رس 7 ۴

 رزیب همسر یر نور قررص, تن | لس ل امر

 و تشازگی و جا ما قوس هو وب اطخولمپناطاسمار ور ورکت مح)م

 سا رو رسا شرب اور تاللس قفل نام ورد تزاشزا
 . ترش اوت حیا لانه ویو.

 9 گاج نبی ور اولا مانی اس مود تا اب ۱

۱ 77 
 تفت



 , جیم
 ِ وزتزوازپ لا مالبما فاز لول ناطابسیرپ لاک لط ثوولوا )بو ناردارو تاب

 ۱ لا تو ارم رش تشک فجیوشتید الان اما رپ رزق لارو»

 نکا نتکاواز او اف توس نا لو تلیوژنرو یا تموارا و ةلروا رشد

 )شر کل ولبب ناطاسرننف اکشاروارگشو وب بسه ا تیز لورم

 , کاتر رجب نام الساش شم اب نوتد بودن )تشاار كم را

 شرولوا لرورپ و تستر رز هاتف نا اطتاووب 15 از بیش اور تن

 30(  لول دوش لوح شیر پ ار شس مي نآر تماشا مایا
 رحم ولو ری سد فرج سرو ازوا تراقجهسر منا نانافد ازشاورگ

 شرط زا یزاورسدک و رز سراوطا ور لا ه رضرفلاهریصاتزا لاو راک شر 1

 ۱ :کرزرپ روا 2 اشتر ازردارب تس او یر وب تم بنام اوول ما وا

 اب هی اسد زی بدو رمز و دوو رو [ردوا تعاسرفعر اروونرص ۱ حر نحو تنرورط

 ۱ استیو زر دا نب ِ 9 ارودر حصر اباسرو روخقم رو وای لول لکه سو دیو

 میصابزا یافتن تمایل الا تشااد تمازا لات و ربا و اگر ناکوزت زا لاقلاع
 رسم مارو رنج رس اسب! ازو 5 مرا تافض را ورپاطو |لام

 9و ولج سان دا ُم ابن ستاره نا هواو یاوآر ایراک

 ۰ یاوسواک مستان یار مست شر
 ۱ ۳ 1 اسب زار سم اهصپورد لاصتاصسم سن

 ۱ ۱ راد مزار ان تیاکرب رامسر بت رح 1

 اسب ماصضعزا لو هریو ورم رم ۵ هب و بقا شی

 ادوات تبلت توپ اول اجرارسا تساناو و لاقفال وی لیورز نلآ

 1 ورک س ورم ق یاس رک تسیلاشزا کر رد (نازربووومز تعلس

 زن ۳ ب نشر شتش و و رجوسو شور بم راک لاک ق يلولب

 زر ؟زیسورخ "سخن | هاب کاپ م ناتسم تب تنللس کت فله ورک و
 +رصشتمت ( ۲د ارت )



 نانو وو نا ۳۹ رد هزباح

 یونس هوس کر را تازناشرزبیوب وزر دل از ار نزابگد طب و

 تررف تم او رفت زاور تستر انس اطلس تشات تن و نا

 متری از | تشنبا نانو ع اغا افشا )هوم تباسرمرت مو هورو طا

 ل اس 7/7 وز رربط ان ووورطابهووب ی وز :تنطادو یرورس رک ینساوح

 شش تم لور رو لا اور ال ات مشساربلط نطلس ساری لول 1

 نه رش تیام سد فرو لای زا ششم زگرخ تا زاو قشگ

 یورو و مادون اعلام ول ترشی
 ابو تور ندکشب پاجد ناف ؟وور قرافاس
 تک ً ازت طاوو رک عار ۳ هرس امور

 ۳ هاب تم ون تساوی اب هسافورم ۳

 ۱ شب رول نولب تفالف تره مآل ورد

 رگ یار قد مر تست 1 ور اردو

 رز تنلتاس ی ترم تشس ی لعا | ورم رداتیرل اهم

 اد اتازا لاس تمشو تب وا تمولک» هاشم اس تیشوبرس)

 ر وز و وزن شو ۵ 0 ی تف ۱۳

 ۱ + رول جو تماس

 س نا |حراففا رولولبناطابشس
 ّب هاشرر اس یو ما ون رزم مات

 ارضا و 1 و اپ سرد ۱ نور هدنآی اتلرو د در ووخ

 3 2 رز یراطزیم وار و 4 ارجاع کارگر و سرو کوکو مپ

 لات لات ترور 1 ان ولوو ناگد جز اکر شر شوک

 :٩ بط تتنم يا یر او تشک ین ان لوک نور هاو ور نافرطحا ک
 کز )وار سم اکو ریو رگش یا رم نور دم ام السا



 سد
 وراموو اوز اناتریفا اوو ل اشتر ی 11 تیم سد و یر | تم

 اصلا و رپ و تس)ما زد زا [ رسم اولا سادات لس ور تاپ

 تو تفکر نرم خو تفکر / ۱

 رزرو ایوو روس ار هضم تور هر گو روش جو ت تلحوم و وولارو ناو /

 موج ریو درسا یشاوخروو ور هستم لب 19

 ها تستی نود کر رنج ون رگ لی » تش »تب دمت لاو ۱
 ۳ رله طنانراف جی زپارو ناغایار تاضفروو لالجو لر پ طلا

 رد هد تسشاو تور ناکرب ن هر شا باتیتسارار لینک

 ادرس رم وچ او رخت ارت پشایتاطلسم بدر اس ا

 ات نر ننم اصل تمدا اممهار زا نستتم 17 نایک

 ۱ تر زا و تا لا را تو مند نا رپ شب

 . لعاب نواری لب هد وتساا اف ملی دوم 2 تب طب عزا بنا نا

 سر زانناغ اسم ها ًااووزر/ررشمتنطابا) او ) نآکت سا وتو

 لوک غار نواب و ششم لو کد ابر شر یجاوشواینو سا
 تار ۸ مشتصاسا رو وا رو ۱۶ دیسک ی از زا ناللستسم تملوو

 ف لر یوزر تر خوشم جشار کار ووت نارو ام وورس»

 ۱ )دن ی زک منش مادرم. ورونوپ

 مت مام من سهام

 شررثپ )شور تك ]یو کم نا ب را زا

 ور تشلاخ رپ وب لر رز کنان را مور نان هه جم رد لادن

 9 مر دم وزازو ریش شیلا کشته کاذورد

 رصتوافز تب از | اطلس تورو رتتشم اضعبا گو نام 94

 قانصلاهد؟لررم هدزسرارشن وا روت هاو
۳۹ ۳9:۲ ۳ 4 ۶ 



۳1۵ 
 لنوو نه 6 قیریود هتس تارا اه هر ریش تور

 یه رد طه ناف هر شرتش ملک دنا ازو و ول و ریسک و ۹ ٩

 یوم قرف نرم تفارطا راس تارا, رییس ناتبب ناو شم روف نو

 ۸4 یرو وسترن هه ار رکتسج لب هر

 بل ع مرد رخ سپ ناطاسرمآی سرب اتم تلخ هر او زر ناطاسزمو تنش

 ۰ ناطلسر زا ناسرد نر هراشا بجر# ناطلسرچ و انسرفرا بکر رلولپم ۳

 تیسیررناطاس شتر لربژتع مس باوووم تیجح ۷م 73

 ورل رب د 2 نو روش خعاوت رول رخ واررچ رک ساک, ۳

 بافت نیل ناز یزدان ی :
 بت تراخو تارجنا ار ناطلسو رو تسراتبرا لار بسارمسآ هو رم نزافلبن

 هوا مس لاخ ان باطن مد قنتاو هود اورو رب منشی

 مترضو وب رم محروم عفو هارو تشارنا داد (زریا دور ال تساو

 ۳ ناطلس لزبژربر طنزاو هدرلرد نر نطاسرپرتج ورم سا

 دابدر ش 0 7/2 مقالات طرز از لو من تاک زا ِ

 ۳ رب ناباقفا2 یرایسللسم ۹ رو یزشاو 6 و ريبلطار ناف بشروجو ثواب ۳

 ۱ مس ازت ر شم تومن سس تاک ۱ ۰

 له و ور ۵ و تل تلف لالا هرم ک تشلات ناطاس

 رک لر رهن تا د6ر شفر زپ سو ول ژزو رز ور اطلس تیشگرورضتم

 شر و اطا رو رو ب ر | الت مد هد تعالزسرت رب راز

 تا دا ُت | ناف راتفالتیرادشم جان هر اشت

 ی

 زن هان لات
 بار ۳۰۳۳و هراس

 مک زا دکترا ناسا شو زا تب تار رو روت سم تلوو



 ۱ س
 ل 9 اراوس ارج هو زا و و و تشتت ترصت ارت ۵ میس وم اب 0 نر ۳ ث نزن

 ت ۳ خر مپاید هر. متتس اف الت اس

 سید چچدا ناطلر ت تشد اوج اکب ساک هارد ام بام تر وز

  كطو ورو ان بازادرکورصاح تشرو ترفنر مر واز رو اب ار روش ملت تشنگی و ار
 3 ۳ ی جد اد ناطلسسلرب ارو خم. هم
 . ور نادنچ لمس رلو اج وزیر اگ تفو مد ریزدزورس ۷۴ نو ورتسبحا می رپ هرم

 ُ و 2 او میووم 7 تو تنرازور مارو ار ملاک 7 اببووم بس 1 م ۷1

 1 ۱ ووم 7 اگر زد هد از زور یزوزیریلا لاو لو

 1. ارام اب آرد. هوس ناو #7
 ار ۷ ۷ سا

 1 اتیلمیو ادلافرتز وب 19 اوموا ابو تملا ناطلسا ما یتیم نان اب هم دزژارورسکک

 . لایژ ۱۳ ی ساواک رابم جم اهل رد
 هرم ورماشو

 زا 9 نر ثامارنبم فرش تو

 ی زن ۳ سرو شکن ورپ مور ضرب شیخ یر ز زر ارو) تار

 ۱ تب "تماس | ورم ت تیبا چو رس کد رخ ور بیو زوم سولم

 ل 13 اخ اطخو ووبوا تترصترد تساچ اراک کو و شاخ لضو,ثافزرقورتاخ نرالسف ناّزح»

 رس زیپ ار لا تم یا کر سم یک |نی ماش یهو و تشو

 اوری بنت ارایه وزوا رو تترضنر اتسا کر ترا کر

 نره قحب اما زا من ا بالش تالار لایک ستاره ارهاوا

 . هما زو رو تکست هس 9 وب سزف تتزازورومارذوآ

 تو نوذم او خمور ملا ها تنم وری صد ۱و وار ور شو

 ح ۱ ۱م ی نصیوا لمس مع )۳



 مو ۱
 اب ون ح ی روت کر با ی و ار

 خراب ترس ی رخ غروب و هات زور 3

 ما را | 2 7 مه

 هر تام م م ناطنوچ تفرش هژورم مسیح رفت تر ۱

 کر پاس تزتسح تلقا زر غزاخ تد شیوط ۱
 مبل شاد لاک ختم امار رغم تاعز کلم جت تن یر یاشار

 نام کو نا بسط بجز هتک تم یاس ازم
 و راشکر جزا راد یتسع یو | ت ۱ ح ۱تن زاو و ررب ناطیلس

 رو و ور! ریش از یا یر ٍن نیوض ی اهن سورملا ارث و

 تا با و سر یار شا ار بآ زارمتتتضتر روضه هاو ژاوروا ررمال

 ون زوم ایو افرکيز لول ناطابم یدرلدش 9 نادر زن ات یوسم ینخاب تخم
 و و زنان را تش ستفوم شد

 زا تب وار تنار اب رو هو رو ث ترک اد در را رابط تساوا

 9 6و اپرگرعمزا یدددعما» ث جابر لارماو اسارت لس 9

 تشگر رز ره د 0 ۳2 ار ال وادقا 9 رب اطلس !ناطاسرزو و وا

 رينلا اتش اب یو اب باید ۶ با اه اد اسم ترقی اباد ۵

 ما !تتمساگرل  رب رو ورا و4 نت نا ان لب شرم

 لیاتاز ۷ وام هما همی لا دف هر برف 2

 سس ناو ی عزاولاو تشک هوون طلترتریسار تم ات را یار هم

 تبع ناو رله شم وزع نیا عرتسکزا نناطلستض امر ایا نراتش وتو

 زور حریم نا بروس ناوپ تست رخ ممدم ار ووهم ورد درس تاک

 ص رممناپ ۳ دا را ار ننکس تو تشارنشتسم سم شنوخ راس هتفس هاو

 نم و نشو ریس تو رای اهر هما رک اتم و دوم درد هرس

 انتی هم لاک زابل تقویم تی ترفزو,يزدرو روش

 ۳390 + ۷« ین لوا رد مترو زوبس كس



۳۳ 
 شیب تشن یاب هد ييشاخ اردن تایم درگ غادرخم ال

 ۱ انا تر تار ح | ۰ داعش رم شل تو

 ۱ + هامسو لا تعو) تشطس ا

 نایک تاب نماش کراناطاس
 ۱ یاد مرور تم لغ تکی طلسم تر روپ

 ۲ و جام ار بردم قمی کام و ترش مال اطع

۱ 

 زوا هدردآناد لزت# 7 9تا شکن اب زر اش ناطاس سد ی

 ۱ تی تیم زاد نر تنور تب هزار اپ: هزرشرع

 همانا م شا را ی ریو و تارکد ات و

 از تبشک و ترصسور ام 2م ادرژا هدر تیبا ان بسنرلا لابی ۳ 9

 13 هرم تستر بجا سید ناز دز و

 2 و اس گر شد بل ناب لات سبز ارم صور د
 ۱ یا بت باتچ باطل تم درون بت ورم

 ۱ یی تب و اد 2۱۷

 زور اجناس درز یخ جا سا
 اهل سرو ام تست ی ات هذومرف لب لمسی

 مر جزص_ نا ید د تبخ اند (/تسلاقصر سال رپ منو رب هم اره » پیاز

 مع رد بش تسمزاخرم ٩ تر
 ۳ مر هد

 "ناضورادرم 5/۸ ۳۶ | مرا هجا تییکوا رزم رپارع تا برکت

 نشون گ فیزهررلیصجار یاد ارا ووادود تشکر ازماکا نیا

 ۰ ۱۳ رس جناب رم تا تو ه درژا تمسمم ناراز لا

 تونه پاتر ی قیر

 : جبر تو رانا بری لرد دز هر ۳



 را ۲

 فون نا سنا

 خش ترا خوب 1 ترثرزرب نررتراضحزروا 29 اک از ات هزورورصرد

 ننارقبخ اض تیضح لا سفر هیجان ارج تاب شکم ریو یراق فا
 او عترت ورم و او و مش هنر و وز زاف)رم ار | اتم یوتاب
 ترضتارورت تا زا تست تلود خادم خورد داک ش شو ورم

 1 نیا ترفخ تلف خام لر کم تری تمشلاهیناژ باس
 هه یخ تساوی راد فو مو اد /

 مرو میشن عرارکسهپب مدت تا صشت هو نوااو

 ۱ جور رلالمتسا تشش نور تورطتسم کو ورخ ای طخو کس تاکرش

 "طب ناف بنحاط اترضخ لو تار ز کیو دیو گو وخو اتو علم تارا
 زوورلف ناو د همش /رفرمو مس ۱۵ ذآراتمیع ارور هو دشمنان

 ۱ هریینراف نخ رنتشس(د لاوتشا رای و داسسوا تابع ورم هساشو تئللس

 و القا هدنخزو تسیو لر شر بح انصراوطا هدهرشس لول قداصنارج

 : ترا ارهو یرطف توآوسز لب تعاهشر وب لصو ٌنرازو تنس الو كتاتصهمبم

 لر زبرپ لک مزبور یخ( اهم لاو فرد تشنا ب
 کد اد باد ربا بایسصو تشطلسو ارس ورجو | وربوا بستر پس



۲ 1 
 ۰ وا اعم او یکی سم 9 ۲ اس ل ج هدر تسمه رشد وز اه _ك

 9 3 ممنانکر رو وو 2 تل بو ولی ری ره

 یو » یررل ناف رایتفا  ناغکسلور ریسک رد ناف لابق ان دش مشرج تدچ
 ۱ لر جو تشکر لط جرزق زار ارج نیرلارصات ناطلسرتد رب ورد کس ا

 ئ نمي اد هاذر/شساب نان تلود و رنم انا تا اطممسس+ ه منلس

 . ناز نافرض سان نی رب خم مآوزپپل قسم دز اره ناف مدد
  ناطلم شد رر اتمام بتن تور یخ اس نا
 1 مس رنک ل ان نرم توزغ ناز یا ناغرتضراگرگب هب ناطاستفد لوز»
 ۱ با ناطل دون تور ایموزنصفسم رس هو تمرقرظم هام رجب ناطلس

 ۱ نفر لر رد هاو اون یر مهار ؟یاطلسخا زجد فرو رخ ناکسب ۳ 3 ب الو 4

 ۱ یلسنیخرد بازار نم شل ماش 2 ناطلس تفت س ام در اب نا

  اغارد ابيدرا یافمتاو و روید تره ناشفا ناغناآنازتار تک
 ون خنانخ تشس گن ان مارق رب هم زورنییساصحرد نادجنتشازگ

 1 لر هدف و مسن افرضخ» هز یزدجح ازم ۱

 ول تل اوطرم اي نسد تو تسقد تخت وز يرملارض ات خراطلساب هم
 ۱ لا و و یافد تفرطمبوزا ه دن ۱

 . لب تا ناطلس تولز و ساو و ایم سا ورگیز
 یدابتامب ا نت |رذ وادورر نصیر هارروور/ح تنیخازم ترتطلتا رله متفر

 . . نالیلس سر تبار ا هازد و لات تر بوش ابزارک ید زن« طاسششرپ ترش

 1 07 ترشم واتوج ییرلارصاتناطاست الیاف تفرم اش نیلخترترلا ثابنع

 لج شش بصری ور ناباچتود هرز( فاو ور اش و زا ترم

 . نتاپپع تنور یررط نیرلا باش ناطلس نا فو ناینخر ننارنزز کن ات
 و متر او ارتلکد یا ۳ لاسمص یو مصور

 ۱ + ایصرم ۷
 تست



۳۵۵ 0 
 نیا رجب او تسازادزروزا ور از وملب ها اچ تن ارج تخ ادب

 3 و ال ف ی ال لرد ۶یران لابی درد ت نیس

 از وار ور ٩وورو اشبآو اش تزرعن ن اطلس روآی یر لاک تورو بو واو

 ل اعلام تاود نایستسرورم ار نزات ل انا تفصمر ار ریسک ۱

 لر ثتبا در تار اجما) ارم ترصلدشدالسی سوت تشاتف تره

 مس ریو» و یلافرضح شد و رپ دانا یو پا ناف

 ]7 ارررمجو رد و 3 )بید راز هدواو جرولورف فود )دورپ

 لرد ارگ نور تلصس تیره خر ظامو ناو یاینو الو هدلامد سد اچ

 نازبحاس ترطهترخژارک4 شوت ررلارصا ن نهایت تر ورم -

 تیام هزرم لابتشخان لابتامآل باتو تیتر تر
 ن جو طلب رایت وز ورب شش ناف ناطلساپ و رب ناتلایق) تنی رابعا یزانعنوجاادروآرد ور

 رو دوام! ار واش وی ررلا رمان ناطاسر نرم بنا وری

 تاد نما و مو بو ات هرز انا رج مب

 "اسب متفای تصژدرپ نام لابق ری اریفر ت »تیک قره هاشور ارص [؟یراطلسترث و

 شر یسوص رد تن ازت کیو تنافاو دام تب 21 خراطلسو شمار

 جشن هشنب ولو ا و ما شرب نیل لا ناطهتتضرو نر راد اب مو لو

 شن رممار جروشیطودار تسلگرب غا ام ملا مک اباناملس تور 2۳ هم هد ماگه /

 [ که لف نرچ تشر نپدلارصان هرمز عرش رب ورا
 هایاسرلامناخ مات انا هوومتسو و اوماک از تش اد تسشس تار تشرر

 رول بسا, نافزمخس بش اد ورچومر اور رج تسلررپ یاشزورف نا لغزاک

 ۷ دز کسب در ووااو از را یدنر فرد نره سر کش نا

 رسان ۶م رب لا تیباطلو هدر رتووب ۵ دا 7 تالاب کر

 هارو امد زا ءاج تسم له درو, "ازشون نافتضر شد اهداف رطخ وب

 درپ هداو  تشپ لات ار تک را لات از داد از کجا نو
 یی رب ۷ + نا بلاع ()



۵۸ ۱ 
 رام تا ناترحو نز )یی ورک 2۸ اب ریش

 9 رولزف اب ناشر توفز ورا مکه هتسزچ و رب تسراقب

 ۱۶ زار سر
 درو ار ماع اب هدرمژ لالج) لو تن اطلس تراش رو یو شبا نابجاص ترضع
 مر 0 ارو مرخو ورم ناوخ 3 اب میطخ رسم تاک شو بخت 1 ربح

 تم ش مزپ تراعسیز بتا
 رشت 46 رزق و اسرع + هنر م اش مانی کوچ

 یر ث /ط (عانآن اناودن اب نلط بار ناف مص قدم نیل هایوو

 رام یو تفت متوطب ور جور حرارت نززقجاص ترصجل ةرشاآهرپآ
 هوم لالج» لو زن گیر او درمان اار رنو ل شر ما اف نانو نزووم تخت
 نادتبلبر رای باج و بلوار سو رک ار 1یسا 1 ام فک اودر با

 مسواک نزار 7 ریزلم مو اهم لگو" ناو ارو متشاو روم ارام

 تاتو ی راست 39 قزاگورم ناو رد »لبه شر
 رادو یر ناقتحاص ترزععکن از نارد ناغنار رم طور انا و تارا قفل درنر ادب

 شل ترور سا ور : 0 زا ناکسنارد نر رمز ل المال و

 هوم رانا شن ریل فرو رک تیز ین شوم نا تملع
 توجاتاودر نادر دارد السا قم هدر سد اوج ار در پس نرو فلراوس رک او
 یار رنو ش تسمه مآن اتو رب کما ور نافضعع ارث نرار» رند واچ تبس#

 اد ناسوولتس شناوت تان رذا ناخن و شرق ربا زر پود مس

 تب من کن اتو دم تن ليگ شات ید نابود وی ترم
 زر ار رگ اش نام زودتر ناو نبات ترهو تراع تر یمرد ناتبا#

 هدوابا بام شرح ام مث تیرارع اد دوبر یی 4 میز رند اصترض نیک

 7 ارزا هوم قول اتم دور دعا !ریحاص تیضحرورطلا

 ۳ دصرنزناطلسم اش ترضیرتع رب یر احورتموو دعز ن )رم اص تیک عاز /رجل

 لا اروم هم مهذ هدرو 9 هرز تیح# ورا رنفریکرگت ماوبص باک هو رو ابو روصنم

 ۳ 3 ات ی دی هو تورا ۱۳۳۹ رنو رک سرت سر مک



۳۵4 
 ور نرازتن هاگاشبیرو " ور نا اپ تسلیم نا

 رد سرخ اب ارم هارو و رنو وم مف لالجا لود لورم مر 3 عطف ین صقلا

 نود وب همش راه ای اب م برف لو نریس2 مال وحرج و روم اب یدایلو

 مبات تشاتبن |جنسکو هر تشگور بم بار هوا مرد نا لا

 عدتسا نا لا خسته دگر کل چسمیفه شرب تقد نیمه

 است نااترد حرالصو زن از یاد ابریق و بشغلضرت و شوم موش

 نام لا رز برم ررآن اد دن هسوو رنمشسا ام زا ار تقضر 2و اس شن

 شیگت ماش ناف تفکر رک تیاتو ه ها رمشا ۱

 شم نا اپ تبسپ نان اقا لسب» تاک منتشر نم بقا

 هدردا تم اقس باب بد لات لرعا تیروص ناف لابقا نوچ دات روصتص+

 ثصاقا ه دیس ار پتدرو ر تتسفد ری هو رم لافطاد لابی کت بش تقوا

 لس ۳ ای ضک هم 7 تن اثسووم ۵ نرل )رصات كاطابسینرو

 سس تنرنمجب زا ارورخ ناو مر

 اراب رج نور يزایب رج ارام اراک ری ووش جرم هی

 لصع سم اررا نا 92 ایه داد ناب ارس نر ا تر ید زود

 هربآد اد 1 ۲ سو نلابارلسوع یر کتک دز زر ورم تمبر میشل )يا

 یار ا 1 بشخر مچ ه ابا مک نم تخم مدرن

 ملل زا یاب اسیر د د رار» ترسم رو ملا چو لقب الاو ِم

 لصارصتنرانانکاساب ره مش برف انا لود هنر سل تم بس 7

 تس اینا یاس" زا هستن تفت سراثر قیار ات سیف و هدر و ۱

 و نلمود رم نا خو رسا هاتون یلتیدش ام یرعا

 هدژف 6و همآت سم هد مر ظل تیر هک دضتسوربما بکور رپ

 ممطندایر بس "طمراقزو ر

 کوش نام اب ر اِ و ما تراف سر ۱
 نت

 تفسهر «هفرسرس ی یرایبز



 ۳و
 نر طور دنخ سرم ار ناطلسور نم تبصژالم ه دیس نان تستر تشب

 نامژذط نرباج زر شیوا اره ترس رو ظفر بم لا بر رطر [ر

 نالاباسسم ناخ دا تایر باسرو تو له تفرزرب هر عداپ

 ۱۱۳و رس لو نا الدرمازر

 ثمر را اقبحاس تترزح ور پاره تم دپ لالتحا ترنطلترومو

 هدروا رو ترضتنانر جرفاهایصر یشزگر تست بضاشاهطمآع یایتا درب :تامزا

 نت لاک ب شام یث نازتبح اص ترزضحرید رو تمفرت نانو زو شچ
 لالعا لودن ناتب رخ بار مسلم هم هدررآ تیمارشن لات ِ شنلورهو رثووم

 رخ نور نر یلاسکل فان و اهرشب ميس کس از ارم ترس رلارش اکو رنزوطو

 هاسناس» تمدید ردآر رفاقت دفن بم نان لا اریسنلم
 رینونر شرح یاس اب وووم ۶ تب نا ناریح اس ترذع تشلقم
 رو ارپ رام و لو اچ زا پهنه ور ها ار حق دسر لار شمع
 تری سراس اب هد رشید اس ایا ناب م لیووتساروم اروم
 لوطر اد ن )اس رج جنس عرو هرمآ نا ریتم زن رارقبحاص

 2 اراک ترم رب تسز مسن سال

 السا و ورب ,اوسر ا رارسوود ور 3 و ماوس طه دژاود

 ها سایت نام 1 نخ او راز ند اسب لک

 مصطس
 دمو عرف خیف نام ۲ ری دن یار پس ام جز

 سل فر تست ای

 نبی بتن مذ طی ۰ اوم) ۳ ران شم سز

 هامزنا اروم اوم ررثا ما هاب ام اهرم نم ژ پ رپ ش

 دال رب نو ه هنش» حیات او ناب |وسررگو

 انس تارا 7 راش هی و روم ز یاس

 جو م سم ود ملا .ییگود وار اد

 رس سا فا ایا ی یا تا اس کی



۳۵ 
 ۱ ئ ۳۱۱۹+ و 71 0 ِو

 هک لماتومنییلصناطس
 تور نزار ف نشت سر اب تر میبد اهنگ بلا الع ناطلسو خر ا
 تاوان بار اسرار بس ارم و ور اب یطخر کس گلالمر

 2 دنامخن رشت ناطلساروا هاش هری ناهلس کار اچ چرخ ترعرو رس جو و

 وا هو ون سرا سویا عزونذا درب هدرررقم شراب اردو ٌشوج تیبا و
 مور رخ مان مضر کس هد اد گر اف مجید نان ارارنیز تف السا

 تشک ضخروربز شس تفرصسمار رو ال کروم ی قند نا ل اسیر

 یاوتاو تضر نر مرد هدر تیلتو ور ط هرات روال حیسو زل و راوو بو

 ناغرلو نخ برف تیر لاک شا اطلس یر دانه عفسروجال

 رز | عراهس؟ ناطلس نشر ام تسخعلاخ سرا 1 و رو روا رابک سارا زار

 راصحو نا نایمرد یلتح ۳ [ مس نون هرص اج ه دیش یاورد هوم تسج)م

 هم اش زور پ ناطاس نی نان ذورف نیراتترصلبخ اب تعاجم اد ناطاس ترتيب
 0 لا تلوسکن اخر تو در یر الضعو مساثنت خم داد ورپرد تشص ۳

 تاواس شیلا ب» و اژورف و لقدنایم رم تشبطاخ ناغلاف | بساط رب ین

  تبماتیرو رد تب نرسو تبار اد بساو د نابم تسانگه ترم

 بل و ارم ۱ نا ناطلس نیلعت خو و ءاصعژارعو درب اش ترصل تورضترو رش

 ط ق >روطل هنوز للعتسمد ۳ مس تو مس اب لو بر هاشر اودرمپر

 و ییصمر ریتم اد ها ام سا ار ابو راک مرور اود ناف و

 ۱ هات بت من ناشیسپ

 نبرل ابطف مراد هوومورخ تار ارا رز اطا ۵ اش ترصلت سم ناع لار

 منتسب تتفلاوخر شعر زا و ورو | اسم دیک ال سس سس لاکر ات
 غرب ۰ : 9
 ۵ ترش تک ۵ اشتر رصت هساو رز ی سو ر زا عراغ لا ۱ 2

 هب اضت تپل امد هند نلاف "شید و معما مربا راصحژا رو طلا

 )پنل نا برظسه 7 بلا دا و آمد قلاخ لایق ترضترو و ور



۱ ۱2۳۲ 
 1 دین تل ات کت مصر میارادنارد تنرایسو رب

 رو ووغورف تیپ رد یلخو سوشا نتراج قنااچ تنبل مشت رم ید
 رگرباناطلبرم شیپ« ری ناطلنزامورب زوم اپ « راس وری نا,الغ تسرب ۹ ۷۹

 ریش او جا ید ترکی فریب ربرظد هاش ناطلسر نشت تبریز هاش
 تست دلم رورمسوو ررر دبشسا هو زب لو زو کس کرم ی اش زور فراهم زر کور 4

 شتفاعشر تشا ۳ سکرف رم 1 تدملستشر رم کرم نیک باز ۱ 2

 زر کر رم ناطلس ۶۱ لب )یی اب و تمسار ور ریز ۱

 لاو برزپ نایذ» و و ار نت ون نو اتم سال رآ تدردریلرسک

 بز نابزو مثد رب لب مگر و 4 ث من رم رب ظهور (تروصتد رنتفلیم

 تو زذ ااسا اطاسرپ ناف نر هو ژزباخ دن هشتاد
 دو یراخ ترفند دن رو و تشر+ ری رب نالطلسرس رپ نارر سا نالیلس
 ورپورگسص سیب ترم اف و هر یارو میشل هاب | نلاطلسلرمو یا اپ 9

 خر رقبا ارب لرد زر ناطلسم کد شجزا ریبن تشکر مبل اجناب

 میت اجارو وزیر یلابه داد شش ار داد نآن اثر » هیشمرگلزلوو

 <لنسر هرس لر ب ه رب او گم وسوم و از هوم ثسارعا 9 یر

 زا یزابباورب هدش تصسار روم | گرگ کی تم اب ناغیرباج هدارماش

 تلطلستمر تشدگز قلب ناطلسکر مصر 2 ار سافت و و مر

 + هاب تسشید لاسششسوا

 2 ۶ یو میرم ۰
 ار ولا مع شین امالعراطل

 ترترمر را خم 7 وم ال خم ته زخ لاو هی تسطعررخ عرهس اریب

 ترم کریو تشکت فا لس رس ه دیس یر متشسر اردن
 هخروروو *ماتو ۵ ( بیا تنتطل تر ور چستساهت يیسضحاو و یا

 + |۵۳ حل وار لب تشف یر



۵۳ 
 ۰ ۵ وه ۰ 2م ۱ 9۰ ۰

 بدهد, تن تولعار شفاف ور یطسگو رب ری حک ارد و زاورسمرو:یتزنشط" اب

 هانکه ارام نلدشسوخ شتر ززو سد است ضرر

 مادرش نرم نیز مزار تساوی رژماخ شرم ارسر تر طو )
 اضا زلیزخرم ان زر دیس ابر مر 2 تر وا هداشرکاچ ۱

 میرف آیدین و گع مد ادراری رخ رب تیمی او نآن ارارنیسزر ك

 راک وومژآ نناراریسژ هدارم شیر ارش ریر حیراوسرارج و اب قم نریسرا

۰ 7 7 ۲ 2 ۰ ۵ 

 منلج تبلت نفاق امر زر اکر ۳2 مصر تو و رایعو شابو!نارگافر 3

۰ 0 ۹ 
۰ 72 0۵ 

 بم رو را تسر سازد نام تیلور او سرای و و ما تدرارا اشو مت مس ۱

 یلایحستتسو اما رب و رس لر ام وال روش مه اع تشاهاو ۱1۰ اب هد روآر اف راوس ۱

 تسجارم ور پقاقن برنا اطلس تنی باک ه دروغ سیم ممترم نرو

 بار مرگ شف نماد ابو راصم | ور رم لر ناسلا ْ اش هد اروم ۱

 نیالک ترم جرمشرطدند رکر اع تسااه و اعم شکر نشیمن یار 2

 ثفارک اجر اختسادا زا ایاع شرم لظاضامو تشگ درسا زروازور

 ی سس تی 0 3 ۰ ۹

 !یذرد و و باک 7 هم اشریورگن او میم بسا د اتمو سرش عن در ۱
 ۵م

 ۰ / : 3 1 و ۲ ۱ 6 ۹

 دومين یار ناف ار از کو گیج رب توی زا هما
 تورج زب ار هد رد س ٍِّمج باشت تسسو هبناطلست رس رم

 ۸ ۰  ۰ ۰ ۰ رم

 واست, تین" رد رج لقسور یادم ناو متسمو تفر تناویم رو

 + هاب لمسشس

 واتس رهام نراطلش
 مس درگ از لب تسششکد ار ری زا اش زرند بساط تبص و نو

 میرتچ هد ارس لر درد اطلس ام نخ هاش ماش ۱

 تیشررملااج, نلد2 دم یلابفاد تلر رد ناطلسزو درج اپن رییس



۳0۳ ِ 
 1 هرس تاج تم ز و ناطلستایرد را رب گارد هی نام هراس نیم اش نا

 ۱ تر یی لاسزرفرد تماقواتسارش ارو و تنشاو رب تسطلعم ِ اد لر وول

 ۲ . تیم تشازآنایلاعم ان لیمو تیپ
 : ول اگدند هندسی ا کیر خ درب

 3 ۳ نگر وگرزمت مس ابدی میت 2۷ هاش زوم در طملزر

 گز للکندخمر)بنماثنفراسع ۱ ۰4 ۳ ام طرح روس تم
 1 تشل رب 1 اوم ناف ریرمسس ارور ز صفر شن ارکیده تر ريب

 ژراوورو ام باور ۱م افسو ن یردقن ارگ گیلو رب رومرس هد ۶ ارم هوا اسم مو

 ۱ تب هریشسکزا تبصرو شیفایتژا ناطاساخسو تر تار کت ول خب روم

 1 ررویخ عرب سرخ ا راک ورم جو وزب ناارچ رژ رلیز) یراطلسو رم

 ورا تسازلو تسُش و شیب عرورظ ه دیتا رگم قم ارد مد تو ارب تولق

 ار نا لقمه
 تا رو خرول سس شود زرد ارگ هد ماش بسا سامان و

 مک است ناطلستشس او و او رو ریو رپ میط تا امور ی( کراپس

 لا کیف دحمار اطلس 4و زی اقا تشرررپ رگ هٌژاورو ذهن تعفاو

 نت َه ژاورد ناب ار راثیمارسو رخ بال ه ور وآت سس و وب نراپحاتضم

 طور رک شروشن ید و یب زا نشد رب تنسططپ هدرو ارب دی ذا را هرارم شو

 ترربمر ول تسیطا و تبسم شنز رظف هر یش گور 4 2۱ هو زر رب هداررر

 مار رنگ ادو تشنطت

۱ 
 .  ناطلس وب زو,دنچد لو رس رلع تفالغ تشکر شش تسلود ناابعا ناافنامب
 بهر و نیل" ریلا شساهع ناهار ایزو ی .هببجنورلا نگر 2 ترش اب

ِ 



۳۵۱ 

 زر ناز تسپ هش باغ ۱ ۰ زر نخ یزفن ات تب
 ز تر رد[ اتو ۰ ورق ناریساط تشک

 ل ول و روم و ین ودر اضعرب ۰ تملاد مال

 تشرینخشز دایره اف » تشدید 62 دا مپ
 /السفاسر ترم زر م تشپ 4 مدد ل فا ژامیفس تسوم

 هرس تسصر رزرو (ژ رم تساو و تشار تلرع تن ام کن اطاس تشرسر و

 لیکر هد اد باطغ و اش ان رل او ری ص ۳ ناطاس ار ناف داژیاش گیل ررب
 پاپس تاچ اف رک و دخو تو لافاو ناف ر کل تشاا نشومو ییتطللا

 رمز رتسیگ ناز تیام اشک اوو تر اح لری و دوم لا ایام

 ۱ و بوس اه دنش زنیم بیتا

 مشسر) رم زغم او تباق تر ریتم و تبع

 نگو اهم ارس یک تندایخ بار سوز

 تنگ لپ رک زو» کر ۰٩ تلییگر شکر کز
 تطصاع لب ترشح ۱ تشروز7 کر رصقم هر

 ه گر نیر جا, شس هد اخر رطنمر شو دنا مس اور اب بطخرف زور

 نافنا تیبا ها صوتی ورب تار کن اف تسمه
 هام ناهلب ابلتثر وب هرهشتسیزیما ر نآت نرم ّ از نزاجز رنک

 ولت راستش ار گرما رو | دخز تست زا تسخ اد رپ نا مات ب تر

 تینا مررتبم اش زی ناطاسیورمائو و۲ هبسب لد هو رب دی مه اشزورف ۱

 تشک قم هردو یو گچ ها ارمنی

 هوا تساق باتو شف ناطلس» رر آن یلرثتم چو زن اشرف ناطلسروچ
 ۱ تم« فر رمرس هرکی او ورا

 ۳ زد تو هو ناز رو ) رم ناعوو

 اماتمورو اب شین گو ایا ایو| ه کر وز یولعر اشرز و اخزورف نرالیلیصتاا

 1 بلا تحف ()



۱ ۳۸۵۰ 

 تی زارش پتو ... تونالهتسم ن چ تمیع
 تعبلتتارارو ار تاب افلا تشک داود نزد نا چماد کع قطار تمساپس
 تکی ار شلارع تاک زا هر شن تسا اس جنانک موش نایماع براق

 ی ترسم تفایر ازاد تسشطط درد هر فآ

 رثگه زاوا را ژرثارتصشلرع هند رای ه را مپ شن

 رام حق تجار نخ رم ناسا 3 تراز
 و راک ریب تف رگ ار اهرم ناطلسز ساب مور تخم رخ قیر ما اورب

 2 م زه|وم زی مطساو تسامر |؟ترشازگاطاسرقمرد هراس تفارشا

 اند عرض ور طب ورم فرو لار هاتف »رکن ایصع

 (اضشق تیر و ری 7 ادم دیس و سایز بارشو رو و قشاسو و کع

 لپ طعم بکش ارم افضاراد و قلارخ» یکم قند رپاصتا تارا
 و لا ور درگیر تا کف ماد ه امو راد تساق اد

 مس ید تر چرب لری ر مر وریرکر | تنش مات قشر و

 خب مع دا و اعیبص و باقر ضو زی ص و طابد تم اقناغ تسبلو

 ۵ اا تشلا اف ریتم هاشوا ناتار اب تا ار نالکد انیشرژ هرقبیصد اغُسلاراو

 تلف لر لک زا ترسم او وتیم ین اسر مچ زاهدی ذ کلات
 تب ضد تام کن تا رسرم یدوگ و تارا
 لامانشص» دنا بس زور تام تستر و سر عراق

 ات ما ربا امر رو رم م ثسرم هجوم یو( نیز او

 زتسشک اب شک بارط تاک ور رکن بکس سرچ

 بیتا تعمیم اورگن وا بسر نا زا دایپ دیس سره خلال« توچ

 و تسلرخع نکن ای تلسم اتاق ۵ شف بساط( مز نا
۹ 

 دن تی تر

 هه نم تسلط بیا تل ت تاک ۲



 ۳۳۹ ۱ هو
 ودوُ دا تسمه ساب رو هاو با تنگ یزتلار ع اچ ول تتنمص میت ا

 تناسب مو تفر تگ مزیت سا رو رظعل تش زن یز اراک ۱

 تو خزاا مو روا هیت اسم مقل ج ترم تر هدیبارذگد اید نارو 0

 تبع ارمرا د نا تایم ییشنو ربط ی ناهدسو لوس شم وول تسمژالب

 عضو ۳ بل بس اشتر لات اچ و

 نایعمرااو سما هد او ناتعرد لارع طن رم هو ی تسلایا تسدااد ی زظفياطغ ۱

 ارت زرقلو تسالصام نفارم کام چرا اجر گر دا اب ررذعر جا تنشازگن ای اچ

 یدا ۳2 یورگ رک( 1 دنورد کس نع فرو تاوسژزتورفانعا ید/یلف

 لوزو 7 یررب تر یوم و

 کد ارشبب تری#ز ار ناطلسک خیار زب زا منت

 ی ارد وف فو سس طک نییزو رس رخ رث/رع نازک

 زوطنو ور نامزد لاو یر فید یرگل فو هم وز لک وصف زا

 مد تاعاگو >اوطم اش لارترکو یاور خانراتد د 6ام و یر
 وزاژلو سا 2۵ اکو تم |رعحو دوش تشخرر مد ی نازک زغو رو نوا هرس

 تر 2 هر هو یی و ره تم ید اور کراس دیار ء ارش و فر

 ثنعا زا بک زر رد ی بکن او مت ج نزار حس رو ورتستاصخ تووزو شن

 تم تشا» باما ترس ارم ایدز

 رم ۲ یر هو جک زرتب ماتسصد لو

 نیظنر ژل اک ساز تخاارب نیرتم لا تساب الو تسولع لانتفتت سر

 رمهلولهنزبد عازم و یو ومشن ترم ار سیر سل  عب قلب د یدک

 تاشو تناع مایا هورترم مه و صفت

 ووب دیاو هد و لا اریدحاد «رشنتاو لوح

 یه تمسا باک ام راکت سیر بارسا

 و و شووچوز, نلقک تمشافخم دم یرارب ام اره

 سس راک نک لد سوخر ور رک سخنان رکن افتر تیاعارم



۳0۳۸ ۱ 

 زا ار مرا ناطاسنما ق اربجار ناو تسسا هم لا دیخ ی ام گم نررب شا
 را تاغ باش تسررص ن میت نگر نیک راز اینم مچ اپ سا
 تاک ارکت سی تم تسسفر رلح/ناا تییفضل سارا قم ۳ تر ار تگ

 تم" رو گم م لب هیاش خشم تمسا روم تعدارغرربح شرف اف ۱

 9 رج ناب تراز یو گکریسمب یراطلسر راد تریسسص رم رد جا / و

 ورک ا تدق غیاب رد راگز ور ثسای گ مای فسا ه ریصت هات ور

 هری تساوس رم ۳ هاو زورو پشنآ سا رای زا تفت تست

 ناجا ساطامذا له مری » تساار رپ ملشنیمذز رزین ید تساچد» فلین
 نگر ررنووش ست آب صخت مطب ادرس اکگارارد درظر گردو

 هسبر نشت یییذ اتو ومف نلاطاس ٍمم مارف نا ترا 2ا زار سا د رک اک

 زا یاطلم ری ْنن [نلاساقطثا لص ارث مت 2 با هنحرمدرنشنش ِم در

 فر ناتس ور یمشمرب انشا یو رب درگرگن اکرم فرخ ناجتاو+ ام

 ناب اداتفآز اکتس" ناطر»اگدتسرزق ارگ رس تاب راورد

 رانا ال ء تار و سی احار و ۳/۸ یاب سا تبررق و ورم ملتسشپ

 یوم
 !تاصو نو + یر نا ذورم اکو زا یاگ ۲ شب

 تنش رک(لو تسر فرم زر تشکر( )ناب کز
 تیر اگسگو لس گور گاو رپ شاپ

 قتررب مب | رمتشلید 2 امششسرار برس فر یتفر

 اش ی نیکی ط ۱ العناطلسشش اب تملسمم اب بلا ی رایت کم نزار

 یا ج2 ال بلتآن اژا ظفل_ کو مد ریدر ره ریذسار نی هام شا لغ
 تیوب ناخن جیدلاذخا تسترم اچ رش» رفت یرممابنک
 از(ناطلسم راد رسم ییافژورف باک و روآرتلرسرو ۶ بسکک مرتزا ییط

 تضور ی تمرگایر ماهر هرقثو یر نور ند تساون

 باک تر 2 ریس نناطاسصقلا رشسيم یسزپ لفحر کد تا شب تو



۳۳ 
 ناوضر زا 7 تصخمهش  نلآ ه راست هسژا ایر

 مایا م گیسترمو د تساس» دن لا هات تساوی
 ارور متر ظو تاسپ ما تسانضقلا مبلی و رارخفس طسروز یورو یزورژت >
 شور برم وتر گو لا شک ترسراس» لی لاهنعا دایپ , ابا ددر کره لو

 رنو تم /) تارطر ناف تاقبطو تض اف بار ناضاسو تایر لا

  ورشمزا قوری ترین ضتقو درگ نیک ار تام تفارط دیو

 وری گیس تن ارسلهز اوتیسم ها ۳ 2 [ یی تک
 متر آی تسارو

 یاب گر رد( و نعبم ازت فطر انا ش لوک ورم تساد ام ویا تاک ۱

 تشداٌسا ناب ذو زور ی تمرین ها امش بعد ارد نایاب هری

 تسرو زا ریش شل عقرخ تسپووخرم ضع شا مو سام دوشم
  ژاتسوما تر و هبسو نجف رذپ عراق ریط هر میرود ور
 یرازگ تسارزبو یر سیو وو سننسبترصز ندیم ۳ تای اعو زاو ناالخ

 باشلور 1 او ولو | را نیایش ۱ رطل نکس نر ارد سو دنا رنرپ یاب ۱

 ساناتزورمنچ وروا ,ینارتیمر و اشیا راک نناراد ۱۳ از

 ۱ رزین رو سچوم و طابر و طاشن طب هطساور ظاترم اکتمو لب« هبس

 دیازفا ش تینا هدانزا ار خاک راک سم اش ان یو و وی نایک ان

 ۱ هری غنلماکد یادش نر آن وید دا بار

 . دونصاو رب تیک شیپ سم لورم
 دورو ید تیم دره سس ۱ دورجس راه هتل

 بیو ون ابسهضساب ....,بییشاو اش رای
 ممه زر 2 ی محسصار |رب یو اش ابچ

 ۱ | را رز و وم رم 9م راز | مسچ د امچرآردرچ

 ارت ساطصرب بکر ک ۰۰. نااپبسد دشج + نم
 گردی اس عرب تشناد تسحام مظفر رش لس از چارب ناطاسکت قو ارو
 هدرک تسر ات رد ابریاشوت تیررصر یی ناکم نبرد گور هنگ کو



۳۳ 
 تسلود و ورا اسان رد او تیماف هد زن ارد ایام دوز ماه لاجاهس و
 دورماج به اید تام برو تشاسرقمد ارج منکر هدرش نآل فاد
 ی 11 اون رد و ور/ءریلعرذگه هرس ورد باد دور
 زار ش رنج نم سر اصح ناب هدرو اروم یا ان ساید زا سرش و ورک

 ا یلصت نرج دشس) درب الف عن بجرم هدر ابا مدد هد سایه
 تشزو لاقتش رب مر ارلپسازب» ام روم راس نا دید تم ناطلرتوروآ
 9 /لوطرع رو ترشسورطس تییافبابا دوره ووس رج ت نارک 1 مت ناشر
 مد او رم تار تر 1 تمسومس ماریرعرومسیدا تسو
 تشاو یر و مضف ناطلس و لب ۱ تسهداتر امن و۱ اسباب ا؟رئو ربو مس
 کا اس تضاز تمیز سد ترک بش ابد تفممزلآ
 اه ار تشروویاو موورگل و زنگ اکمل اپ هساذگراوض دارد
 را تتسسراک دیش ارم اب هرصاک نرج,دروآن امد شرت ج هو ربع بیم
 ..ایدا نزاطلس و ری ارز گلم تسمه الب اما هچ ارم نایمد ۳م تیز لس

 تسن کرم و اکیا یا سد و سوم و آرم ار ترول روم نزار ۱
 علی ورا الا وصو رک اد طدعطاشد تساینزرس» ارد پآل

 تس4:تشدطق و تط تیچبتبسا قو: تسد عربی تگ وارطم
 ترس

 رم شم ایه زرد رک مدد گن کنی اب مچ
 ۲ ۰ رب نالزج و ر منکی دف ید نا تسو زا ملغ رک وب رسم
 ۱ او رتفخ مندرج درو ته لا لزیريص
 لنز مرتب 13 2۸ ژب وگ رگ سم

 بال فرو ,تفطب اسم بلک اب ناود تساسیا
 تشح ورندتسضع خررذا لاخ . .تشج مصرخ» اکتبر نو
 ناثن ارس ناف زره مش نگر نآ سارا
 نرییصخرو نسیم فا بار نوت ر اصنا هتهورس



۳۳۵ ۱ 
 ۱ دهه و * و

 کا اره ناطات ۱
 18 مچ تر دور شثنزآ سوار و و لو او و ولت رطعر ۵ شرک نراطلتنرچ

 مار لاربدا دره ك رب اقل ام تمشطط نایعاو تسلود نلاکراذب ان سو

 مر و ورم ترازافتب رز اس بی سبد بو اش افتر لا تای یرافلسم و از

 دنیا زا ّ کد همسر شم اعا"ناتس نشر ورک اچ تشاو تار

 4 اشزورپ نالطلسو او سراع اهم فر تست رو راک کل لاو برد

 44 و مزرم خاور( درگ اطخ

 ضیا رزیزرب نوت تک ورف هاشسمرلگ تل

 تتسلور یزرمضز راگژود رب تشک رت اشنا ۱ ۱

 هضرل ار کساثثا و هد قن تسسمشاود اس از هدر گاز نا نانناّبناطلس

 ناطاستیر عر غروب ناشر ناطلسنازقمزا گن ایچجاوغ ترع ایا یا رک

 ناطلسم رکررث باطخد ور نترلا رای نزاطاسور رس سلم تفالغ تر لو دو

 ثااتحاطاژالوا»ا درد اهر بتا يضتترط ناف مو کما تاجر لا

 < ارد هر ییفسکت سان نر رگ افق | عارف سا لر الار طه بیو

 کن اکشیع+ نامش طچ ورثد لاسرا زانو تم شنا نم شاخ تشت

 نیاید یا وچوو,د خر تس تعیین شب سم نالیف ارور اشاردا

 . ناطو/عسمزپ نخ انا ندرگرو مات هد بورس دو علی ارت,یعزا مرز

 شرم و زا ملصارس نواری ریظس#ب اچ ارج ريوطخراف سافت سو ذا

 ۱ 9 اتسسر مادر

 رز وزنی هددیب راهرو ریزی زم

 الماداد رد ابا تاصلاو نادر و دیسر تارا رو یزورفر زا ۷

 نیل امامی مشررر اذان رلاررص غشو هتعخ اسب بساننیلایو قلا باطخ زا

 روشفاث] نیررسو رد اع سر برق هواوی سا خشبماض»رسش سوت
 بل

 )اور ان قو شرف ناطلسر سم ورصم شیخ وبا
 : مس اد روا ثسع ( و رول



ٍ ۳۳8 
 ۱ یراث اولویت ارش هر رشد ورشمناو ر هراببرطرد هو رو ایم حصول تمام هد او
 ۱ ناتیسش ناو نیکو نل ام ان و) | هزروشنربو ولو د و[ ورش اد او

 ۰ ۳ تاورظ» تر ها اهزطرد کمنو رعرسشسم نر اون ی اخر وا
 / هم کس اراو ص اش تیحلضو تان روز لاسود مجاری ریل ْ
 هراس ارلورس بر وطف نفر لایک هدایپ می یاطاس ساری فریبا
 ورییزاوص :گرربهد اب سی پرمو یلعروذو گیرم نداثسد تک" یاهو مزمپشسد

 تا لار هدر چنل | ترم رد تو تخاسل بوسیله
 ترم تشاد لار ا بنت فی تر شل نیر اش دا تارا
 نیرو ار هر یر نودمدآ ی مت ]بارم نا اطاس یونس رس

 ۱ گرو آر شد هدر لابتتص(لبد سره !عخت ات نام نام نسب مي
 ۱ هد دنسک» کد درکرزفس اثار | روان ر يريم تر اور نگهپ بار

 تفبورخ سراب رو و از وز منتسب قند همآد ون تک ناطلیآ
 ری عشاو لامپ تیم طلب رگ ام ساعی تنگ دین قلا یداداج
 گلو و لاترسو رم درد ساره تسال» رو رب ژرو ریل تشا روا و

 ۰ نالاسود بم هر فر تسارگرف ناطلس تار طعوانم و سس رحم زا بام

 شد 27 اول و کریس ابزوژ| سسزو روم ۳ درک سل و7 رابد

 نو تکرار کد نز صسصرر رکرب دچار اتو مد ورا تی شتشرمجر

 تیشطا تر درک بصاوو ساقه درب فکر ارسال رشد | روش

 ۱ مینو شر اطلسوو رپ |( احسان ابچ لنت کل زا الاودرکا
 ۱ نشین و گ 2 ایم تسس ای کو ممیبم ترک رب اه روا و

 ِ ترور زاینده و 2 7 یو ن دیسک حب» شورت ترطب تزرگ
 2 تستی تاچ دار طنانیالطد هرچستسابت

 اب امد سس ریش منک 7 اهناهومس* تاکد رم هو
 3 + لاس شمس تب تسشطاستر

 + عر درس 0



 اور د گور تایم تایلند رشت پی کم لر فرا تل

۱ ۱ 

۷ 

۳ 
1 3 
1 

۳۳ 
 تست شل افت نایورص-نا

 مش باس ی دیش ترم ئناو مش باغی رزتز تم و رصس"زا

 تش اگر مجوف تعارزلرزواو تنفس اا | نشو ۲ گن ناطاس تر ومیترو

 لر ۷ تاساراجز رراسریک ات تسه ارز ابو د اهسیچ لا راک احا ام باع هو

 بید ی صورتی ارزو ره تراک له شست دایر زم
 بای اف سرد درامد تی رنگ او و زریظع تن ارا كلاس

 درنررکی تب لاو تتلو لس |ناَتس تو روبی ار وام راو هش باب تر

 مت ماتم بم قو رتهز, نالفم

 . سبک یزید ناسآدیروصق سس درب انار
 لوک جو ناهتتس# لات ناپپ تن اوتتشگ

 ۸ ایر 2-۳ هراز ری سساژاورو لو قیاد اب هی نا نرمیرد

 فو رج 22 ورمی ارمو مر شست قالخسان شبی هر یو و وز

 یر

 نا الا بتا نحارل» رقم ورم خدمت مشی تخسار هد
 دار [مورمو ی اگر سیاوش تم دیش ناز را دن تفرطنارو ک

۱ ۰ 

 ح محص یدو تاب ناطلس

 نخ هبسوود شو ملاک نر نیس زا و
 دزور سس ریز زا سرت ۰ دانی رو ناتو ٍلزف

 رگ رک تسشهل و رب دنا ی

 تسیماور تشطانساپع رفع كاما نور درب هدشس ین قزاطلسطاخرو لو

 تشامضع]راو 16 نومتسهاتوجت تب ره ارص نا باد او

 و ور لاسراووخ تناطرو تیوب مصوب سابع لا لرصفیلف تسیک

 شژروو تنضولعر شش ی یلغزا مس ه دایی یخ هرس ووخ ما سا 1

یاْشمو ناع و هتسارما عما ناطلس من اطلستسارب تملر
 تف لایت ٌ

 حصر و رب هو رو روشن اکی رصرص ق.اح سس هد ترس روت همش هدایپو



7۳ 
 نی ءاوورع جررظدلعب ۱ ناگتتسآح رط تب تورج

 ۱ رانا سارا تیروصتسو رب اب طی سیار 8 ار نا اع هکر گر رب نآد امساف هد را و

 ۱ ثساوح رب ور زاکبه رومی متدرو رکورد خ اج نا ورا اذتف ادنل نیرو

  اقراور امیراوتنسکرو م ۳7 یر نگر وتو راصوت وعص می رنو و راکیپب دانداک

 ابا (بلاف نایمرکت فزز شک ید کباب نا هاست یاد لغام
 : ناها لاک نر ( ترم کو وضو تبشارناملس نایرگشل

 ۱ رخ تر دو سا ریز "حرطلت اثر 1
 لالتخ اصلا اگر دو تیر ممیلل ون اکحا ورم اتروم | رباط اتو
 زیتون ترا لو طگاریسر ساک اکو تر ایست درد تب هاب
 زا خرابه خب موم ندنآر یو جات نابصعودرقو رب شک لر سازد تورا
 یوم اش نانلوراطاسم رثاوخ رد کا چ هاب ناتو تشک ساب ارطر
 تاتو ببرم 1ام بد تعرع د اآ تساو د ارش تر عراس(ناطلسربز رو
 سس اوج ناطلس سل دشت سگ ج بر او ریو رگ اکچ هد (آمتتسارآ

 سروش( نیا نر نسل خسته افشب يا ماع لا ناشی
 تشکو ترش زا باور نام تسلو یا یریچرد ورم تنعجارم ده هد |د تاچ

 دن صالطحتاو یشاومو مدار ششم رمخ ایا مکه شش پارظ لو حرف پس
 دن نان جرازاتب ار تیالو نا هتشسامنب اب الریرکداد ناف ناطستشرردب
 اب عراتطوتسو جرابا اب ی رمان نبرد راکش محسن اطلس نارپل روم تسداعو

 عن ورد انا تسچکو اب. سه تک ار مدرس ارس ورش غیب تعل
 هریم تم و رو رو له ورم اع ام هو رک خر ار تم تمالوا ار راد ناد مر

 و ارسریگت ابجد تایضف ماتووش تسد اهم ید تسمه د آب اظز یی ا تیالد نآ

 رنورا گرید ساب هابرد گر اید هد لاعدو بار لا » لا بمب
 نانکاسو تب ارغ ده چسب نر مار ور طس ن رس تصر طب لا (ا را و سس رب مک

 اچ مودم یابی هضم یراتزور جودو د 0



 سا ح
 تن بر :ارشرگح رشد اتم و ول ور و و اگر دار شی کاپ لو جیم اطسر ار نرده ارش

 تنگ زاطاس جرازمبپیکو سرب نوچ ول 7 یدک ۳ ارد کر تفت عب ووورگ ۱ ۱

 هاو ۳, و۷ تساو و یرتنل اراو جررپج اینا زر لری وریوورگ

 سلم خلع هد سام زا رد | حساس و اآتسلود (یزژاو دیار ره تسرر 1

 رو ناشر و سگی ور دوو تار تسر زار ترک 1 امور نارفابس

 یون گلد ناکهنشصپ گرزم زی یو وزتم افشان ار
 و لبا همشسنط» لم در !ثدو نشر ی ۳92 باقر نور ور یو 1۳1 0

 مملو ارنآهنکسیو ایر ورصسشاذچ نان لات وز توپ لای.
 ی یک لص او راک از زا هار قیر د وب راز و | تساو و رو گلو تمایصفو ۱

 ۳ الو ضرورت و ([ تسلو رب هاو رل» مست و درگ رم رم

 تم تنه ارضا بلا قرن چو نيز ازم اقتسمتتش ار
 بسا وز ناگ و ز تشنکب ک تسارکو ژ نلاگدخوس لو یخ وس

 سرلنر مس زر دیس هل اراو رو هرظلو له رسا و اس نض ورم راوی راک از

 نارت ۲ رئراو له ترش هر فور وادی جزرور وزن ز لر وتسسیچ ارس

 هری مشممارو منش او رام بارم علم وتو و یی مع از او سارا سام

 نرو تیم وری مر منشی 9 ۱ هقلررژ ابو رو نسخ سد ۱ارط او

 ۶ هش مه اگه ءارجاو .تتفوزف یگف درو[ از ۱۳۳ ز مکس ۳ طلایرو سرب

 سچرغربلار عسل نآم درون قرارد تسسور رو نکات ار لومرغ ها

 0 : ار فا, دام

 منا ریل هشتم فر مچ در دایرناسزاس وا کرد

 ما روسی او یرار ملک تشنر دانب تصطرم ۳

 ثسابالد اسب زر اوخو اتم ناعو ناس عزا یاد لس شدم

 بیوه لول اسرو ور راوصر سو اتفتو ترس بیر ۱م ان ولسجیر

 ا موم ناله آت یصزررگان درس رلع رج یود لار زیسملوسوم اس
 ۱ نسل سرچ تا و خب ۲بار



.0 
 ۱ تی ز یی لس لرع نازی

۱۱ 
 یببطفو 7 اوزرق تصارع مر ربواروطفق لری نانما نیر ملت
 . تاپ اف ا نایمد آه ر جور ضف یتفوسو نروژ امد پای تیسصایق
 ی ل اثنانادرجو زا ار ناب يزد ها تمس ایم صد طب و 1 رو جت و

 گیبزا زر هپسرد ُ بسدول و تب اهو ی تضاس

 تک مجیک تسص دنیا کندذم لتا ناگم ز مانی تفوسد بت
 ۱ لحویرج هاو اماسو نیش ادریو يزتغا |نلضترد و ید |یلتخاس هر ودر تسرب

 دلو صزار ارم رمدرمو یررشم نزن ۱م جا مار صافیسرع» بیرمزر#

 تسای شف تلوریضقتل را زره او تمیشرو لاو هر نوت یر رریلف

 ميس نام تر شن ناهار رد ارم وزير

 ات ۳ )ی لا سکیصز ۱ هو رک تو سگ سم

 صضرم ام عرارتخا هرس ما رج اس خر ون مشپنیطاس یا وذع کت بس

 تالش د اذمارف تالطوا | نزچر رم یزنابص ای یگو ها شبازو رم

 زجاعنلا تساوجا رد لار مسلط ارس پسچوم و رباوو صشص/و و لقمر اصراو

 ۱ لصاتم الغرم ام دن دیناسم زانو, خ ۱ تبرتع عرارثام شم
 هیسلج از تخاسرق منجی ارنعو تاب ی  تسلمر«رو ریل مند
 اصّضسثخارم | یاد هواو زارمتسم رم باز اب تبیاو مت عرف

 7 تاب لزذعیب او( بوم او مای لطحتس ارز اکو دیدار

 نانلحابن مرغ تاتتسیلچ .... ناتیوسیمد اسیر
 ..۱ناهنتحرا موم بس ییگش+ ۱۱ ژارو و و رگ کت سا زا

 هدر ور برام نم 1 تبروشمورخ مارو یر

 ترش اد تورضفرد بل اکسیر تن سر ازم



۳۳۹ ۱ 
 لاطا ناب تیعع مس رسا اماسو ۳ یراتس انشا رو و یورث

 تار نر اشنا  تنازوفحم» ترس ترم 3 6 مد ید شرط و راو

 و و وا و ترکی انج ید رب نیس لک بط رو و یو 7

 در رود  هتسرب 9 رب اه مکس )ی 4 ق ]و نگو تربت هو لی ولو

 هيشد ود در و و ور فلک لپ ار یه ۸2 تبشاو گ رز شیخ ۲ 1 انشا

 نکرد رخ ایدی دا ما نمی دتفرط ره درب تن لاع نش

 تورو ریو مور سس اطعنزنکت تسار ورق سو حر مات 21۳

 7 مت تام یوت تاج ه میلو رخ وروصو ورق ض اخ درج مات اطعت لب

 ۱ ارد هو او باطخ نا مارمب !م گرام : یافر ام زوم رب دار چز زار ۱

 و عمار شم یر همش خرسرز کرک بتسرزرریو فرض

 دیشب کل چ از قیرلا تگ ما اکرم 1

 تیر طبار یا اتشهاشز اب بویر لاین 2 تو

 سرچ نوری ۰ و فرد شب رضو

 نر زر و |یلاطاسحری رو 9 اصلا اچ |

 هرنعژر جزسرکی از ۴ 1 ورم مرور 7۵ 7 | هرمز 1 نیمتچرمخآ زلف

 1 ت ثانی وارد رد شی نم ثعنو سرو رج نجوم ات نازلس

 تم متر لر رضا رگ عمو نان ال رس اتسشام

 )رو رگ رس رلوزب ار چادر او و سیما

 دوو جو مو) تسج امج شناظز اکو تتلو شام بز رخ رخ رز شاخناک

 ۳ هسر ثچرماد جنارسیعک
 اب ورم اوورس نزرچ حس مارضب ی

 سلفمن از شاتلژ بخروشو ررن ی روز طور ها ناو ۸4| ی

 تار مرا تیز شاپ تلرط قو رو ! ام منتسب سان ایت زوم ورم

 ادا تفرش اد یا زر و ! رخ و دیر او جو

 شف رژ رب زر جم اه تبخاع نشد سر رو و نا شات نوح

 2 لادن تر گل دیش ! یو اینست یخ نیم فر



۳۳۸ 
 انا تساش نا هت سی ارعل ار عن ترشاد در را ار تبراع نآ

 ماگ تر ها ت یاطاسن شمش سو تفررد تی صا تت یاب اعر وات او

 ی رکن لیف ناطلسکم )مشت ام عمو ت.شم هرفرضن نو داتفا نابنزز

 شنای ار ناف زکوربو گر ع ناف تام دزم اخه نرو سازد رب مد آر لاک
 تفو ارد رگ نبلتم مه دات ارد ا لف_مرصذا روم زارضف ترا تو

 . نارو ناطلس تافل ساب ات خش ر اقا ورضق ناو ریال
 حش شد درک زاطاس ام یضسافریدو رز تی ایا وزمرپ ور دتفر رصن

 ّپصرلا و رو زا ناطلسنرج تب منتسب نیت د تست تبسانم

 دما ج لزننا او لورم تشاد و ید ابد نیما

 تسارود زی کمر مش م ترصحو و ورم رس لات حس مش لب لقرو سس

 مس ۱۸ت کر تس/ررشهنملیا نایب نکن او

 ض همتساشور ار لرمتتعک

 را بناب ی "زا یوو و رتخریاو الو الا تو

 + هارد و لاسدابچ ناطلن ید ترم تف

 کی و تررفت نان راس
 ِِ 29 ی برف )مس مس مهلت الاد زب تر لعر رو

 تیم بی یر چه نت آر چرا ان ختسس اف اه )صافی وابکر استر

 تی مش دم اشارنا سهم و مور هر 7

 ببر . ۰:ییرشرسد اسب نر نوت
 ۱۱ هو تساخولن یا زا اطلس

 هزرباو رو شو یرحنابل تم زوج, ناب کی خر تسس ه اگد د زار مر ب 1

 صور چیجو ۵ تعمير درک ار تک ۱
 توس تیز ماوجب عیوشد هژورو ناف هاو هاو رک از ورم ژار ید



۳ 
 لصا ناله لر شی لر [مانود اقا رب تل یو درز

 دبیر تشاو رامسل تم ر تار 7 سو ورا ناتسو_تسرو لوفم

 را تاترا بز زب تافص تشسرفوتنزاهخ را ماگ 0 ۱

 مدت اف یو ل انرحونم# با ول ا رو شر یروس ثرص

 ق راد او ور حا,شم مار عراتمو تباشساتتوفوژ (ضماور بیدار )برش

 بورد اور ناتنبداو زد س لو خ یعتادم تس لص ام طضو لف خ خشت

 ترس تور رشت نناطلتو اگه نچ زا رجف درب ام اتم اس ۵ تادزوم

 و ابقیگت لا ملازعم ناطلترپ یی زنا اب نااطاتتلو ع یدلارص ؟تمو نا 9 ۱

 لادن هود زا هدر فا اما تی رخ ناطاتسمرب ارج ان مچ ین

 با موم تو اهم ازاو تنشروار اسلارصاب یار 2 تتلو 8

 و هرم لالقتسکروو 7 نت هوم هارو اتو مر 7 ۳ 6انس

 ء ظفر تم زر نا اک او هد مرتکب اش اب هوم مطو تک ایرج نااطاس

 1 ۱ ۱ ۱ ورو]رو 7 ورب نره اتسازنرکج تنم تر فز نزاشک

 اتو مر 4 اس سکو رب تنها ا ارد د راد گس گرم ۱
 ۰ هم

 . لی دداب غیا ۰ . للث اس نیا نمد تحت لو
سلام ا لاو رب ثتح >ام علل انا یو درو ی

 طلب و شم لد 

 عرومسط تم ترابی شه و (؟ی لغو سم مرا دو 2

ریتکج ناطلسو (یم تنهام ژاله را ثاع» اطلس تشبیه رپ
 نارد نا

 فن گردم اه نرو هداو ترضش) سو |وو تنش ید روت" 7

 و نیافنا لو اع لب رجو دیش

 تو ور ض#خزارذ اطلس نزن رپ دمت نان شن وس جز

 و و رصز  پن پهن ورا سد رک

 ر تشک ترشخر نلاو مد تنم همش راهز | تمنصو یو ناو اروپا

 رام طور رضعنا 1«تنماع نا تملک تیتص) ۳ ار ی نضهلرو

 یر مون او ]ان ابچویصر تو ناطنسر و ارشوزبوو زر
 ناگورویز



۳۳۹ 0 

 تام نذر هال داد ادم |رتشرلا, ات 7 بت زفح

 ۱ ۱ تر هر اسرطا

 . ظنطتنگمزوراورب تشطاسب لار نیاز شسا هرات سی اشتر بدو رم نآ

 ۳ سو اه و رواج تحت هم قدعا هاتر اوو رندر ریل

 نفرت تیر غایب ین ترم زار یجاشو ( ناو دنف تست و
  0 ارسال | تسخیر

 رسا ا۳ زر زارفب مرمت یا جانیرک
 ۳ ای رب هو ینیچشش رب

 "و گو از سن نباید 2 رام ماری یزرچ لر روز خب

 ی )9 شدم ید ام ناجا تنسارپ

 117 راس یو خو »۳ 2 اتش ناجوتژ تراش,

 ملض کسر اس و یا راس اطاسر رم نانسی صت

 مادتژرز تواصاار لذت تساز هزار زور * یروزول حا اکتزکرد ون جن

 7 اضمدتفم هدر هر متنوز از یا اجر اک و تر باور وذ اب هرات

 تگ 7 و خرما تنیرض نان اابج

 یار وز لابب تشک ناجا رز لا اف

 لارخارقفتور ء رم شم تملا بنت اطاسو خ ییرلا> لع ناطاسل شر لاین زا

 تسمه عراظقما "7 بو پاتر ما تل روم

 امر طض۱ تیز نلاخو رس سرو داد یر 1 مو ار اله و رک

 یررم نو ۳7 ابرو سر تفت ارط لفرو ور تر ادذنرووور

 نا نا زا نکس لار و شرک یدانق بیات رشد

 رز دات ترور و رشت رم نما ناو فرد زیور عمر
 منم ]تر افتر بت نام ناد 2 ورم بجا مد هد تاخ ما رفولع

 2م درب رسما ور تاضلاد لرث تاتو و وب

 - منم و نص ورم نیمار میر مد شم و فسا لج حشرات حاد



۳۵ 
 رالی سام از ۱ رب اب مه دل اش دا ۱

 داما یی اسم اب نیاز ناب ساز افطس را رب رو و هی اش نگین

 ازم اب / ۳ قاسر !زارا ءرزرد 11 اطرط نیبنچا ات مس اس مياورف بلاو

 ازم ارسال یا ی ورم ات و رپ ترضحزز غم تیپ ۰

 ثتمشاو دیوید تنمرمز و ویر اور لیتو .تنیعگ بج اس بل يراطلسبایک ۱

 تل اینک زن رب تافورضزا )بکر زف تم اج عیار ۱

 روان بت افن به تمش/تعتار ی ناطلستمشرتشس نافو رخ یزوم از

 متسار] جرا وفا تلاو »وز هر یضکل» رد ه مصر ناب طی تب تور قوا

 مارک سرت امت باس جرارف  ناغر هو مسج * ترش( هر ۵ هداآ

 رود نود /رساسلاود اف نا :زراشتسس رگتوزورو تک هری تگ

 تم عمیق لغت ربا ذا

 نشد ورم تق و دک نرم رخ رفاه تساج  .ب 3

 تار شنید بسط ناسا م تم رلپ الان ناانر رس اف 7

ج سر نوت زی بار تک |یناف لا میدم یضستلقفمرئووب
 ر

 باک نانو شیما رک انجدناوخ رک او 1 ه دری مازو مپ 7 ناداو ع ترلا بطتنایل

 ناگتفگن اخر ور" "عملا ازص او اش قلا بر یا بتجرمبقم برغر رای

 هزوردنچر هار رج نفوس تم ا ؟تشطلس تب دیر اد من جاپز ط /

 دیزنی اشنایریلا از ناطلش
 ؟متجروق داوار ار نا زیلا ثیب الس نان زا جلف وار تافل ۱

 و تن تون مر اد ناهار اشپزی پکرن رپ

 ۱ تنالفیعرد متد یزاحسضسا ]رصد سم امار رج و 17 و تصاژروزو ۷ 7

 تساطتممرلل ور و ۳ یکی پط"ناطاس» نیملاءلع ناطلس
 یزیلوا گو الو

 تشلر او اب ندا | هاست مون تل ناو

 هتسادا تک یرلا بل 9 یبرلا ء لع ناطلس تم رو رپ نسک



۳۲ 
 اسمش نوت م ۷[ تنم | اچ لای تسسوزر افرط عیار ه هج
 بنز خاور ه دیود لس رج بیت دیش عقد تسشیخب ناطلرشاسب ی ار

 بام تفشرطرد رب تموم ز کو رد کبد تفرار اطلس تومو باتو هو و

 بس تدخ  نیفز رپ فاش ارناطلس سلب خ خش هد
 لبنان »ناف هدزماخ تفریح نهنگ نر تی مانور

 زور اشک رازاتب تصور ز نوه دادم ارد ارم سمت ورا حس اب نرلاءلع

 زار( تم تنشولامرر و رنعلا لار ناطلسنا زانو لا سر راهم من تنف 1

 رنتش ار لیونل موی طنفخ !بلط بش ناجنواب هسشکاد مریاس,ل
 ۱ ك لو موم نارنزو دینو

 نت کر ییدپما تناشیروو نشر 7 نناسک6

 ب اتش زو نا نو رنو بیک ۱
 ادب هطیم قمر لیلا رک یر یا قو کرم اکو
 یی ررخ تور رعنا ربات لعخزاط تلف زا هک نام ارد
 1 رگ تاب بکر تا ید ازت ترم سخن رپاب یییلا لو نیاحلس

 ۱ ۰ عرش راک یکم شد اتنصرر تم ۳۳ فرات ار وگ

 نراچنتل | پست اطاب تنررد#لالج نااطلسز) (داه و لاسارچ قم طاستسرم

 و _ِ + نرم قاامها ههژایف لاسزاهچ و ی تسریع

 .......ونونپرلمانافلع
 بن ررلارص (ناطلبدر رم طخر رک اش نکا ایم نررل ابر تن رافاتلریپ

 ژرخ جان او ناطاسح اتو روش ترم نار اب نایسر ]ننافلتسا مجد دط

 ارد لورم سرو زوم لار ان ویو و ارد اب 2 |نلعژرو
 پد و هم بالا نا ۰۰ ویا اطاق اس رو ید

۷ 



۳۳ 
 هدیج الو ما تر فکر ناو اوت روم فو رشنش جز اضو خیل نتزو

 جرفرع امار رد و۱ نازفاووا تور ام کو نوری نورد نوضسا تنس

 رنو تنم تضرور دقت و راک از درو (بمشرسکد ایاپ پرت پس خزوف
 رباط ورم نر دتفر مهر زر سبلط ی تقو تلسوب و ره علت بباج

 زا(« تتلو وگو دز هاو تساد کر چر» اور وزیر تشک

 دما اب فرا رایج نراطاس راس زرند کنتور یار نیل

 تر دور او
 وحش گو رخ اجزا رب ناطلسو اسان این رد رکن اف قشم سرو ز
 نیروزابعو د لب تسزجو لاو نامی السو ناطلسیب اخرین ت.شستسسو ور ناو

 ناب زاخخ ات نیل اد عرالطادا صف لا خزر ار را تینا
 ناز ارپل تسشگب تام اطاظاقلاو تشی» پرو« بلیر ام تسونسر درگ جم
 "بسر ار زاکم قرار نایواو 2 ارم رب هدینش نا نم آی خوک

 هاگرد ناو مهراد تسانحنو ثافسا نبناطلسکیزب ترم مورنف ۳/۶ ارور

 از اارورخ یسرت مو ین دتحا 1 هام رگت بسا ور زر ما دم ام ابو نر هد

 بلرپ مسربو ووم ابی فرو اروا و دار باک نزار ناطلس ری نان

 اقا یدعاحک, اون سه رپ زرد و هنر کر ء مر هر لو ژوا هراشرو

 ات مت 7 7 اب ویاتح اس متر اع زار تسسک تساوملمو درک

 تم مه و زا ناو... تکازد ناهاب ید نوپهچ

 ۳۹ وب وول وا ابن رب نا ناب مند

 وا هد گرد تموم نا ینعات تشرا مسن یجلر نرو ۵ گه نچ زا ریل

 ناطلس جزا نانو شر ارز امر و مادر نت مایا

 9 ناغیفال هدادوا تنسرورد تا بد ته اس لوس رک ان ناف عام

 ی ار نان یصق هی نانو رد ۶م راه تشوسرو و وب هو ار رذ لا تراغع

 ميس اطلس رب لفررچ تمساضرب مورمژاروارغوو تخ نکا بلا رج

 اد صاف یخ ناسا داش هرمآن اضوریخ دیس پس.



4 
 لتشریثرد اچ زیرا کی تره ننرلا با اطلسدعمورپ مور سرب ایلام لر

 7 شرب ایر ییرل|ماشن مر البوم رم نا طختسیزا هیناسر
 ۳ تسعسزرد تو ارو ورشو و اش (زرس ادر(صلک

 ۱ .دنژ لاک مشسعطر نا لا سو ری گرا اخ لوچ
 زا : ام مو اینر مش یخ وا هب» در ناشی لب نرم مورد

 قلا نگر سیب گر رتف یر ابو وار صاضخادرخ تورنظشورب خش ننازلام
 یرعا نو ی دراین ترول اورورغاو مت شسپمیلطرر خر ز خط بصصج /
 ۱ ما عینک رم سر زر اک او تسلود بس و را تل یدرواب شرارد

 ی ورم بسزفتلو رزم و گن وم ر ین بم تر یو یمش تایم

 اتم و راد نانو ید7س بخرم دیشب نان ریذو سالو یدییاصلجالب
 تعزیرات سام رییبط نون ازب باطوکه سو 09

 لافترشعو یه »دید /ت افق تا تسیاطمو تساءاض
 مرمت ارپ وضو و یر لاو سرم کا ترا ناخن اگر چرت تار

 /هتاورز کش رگ ت سلم ار نافورسخ و |هس اکو دیش اصل لانو سه سو

 ۰ ملفسساصتعمو دیناسرب لاکل القسه فر تایر وارث تتصحر ةداو و ربوا

 وا اب نوت مموری ار و لر فر قنابو لاسوروو یغنس

 ووشو بها را راک سور او وری او امگا تن ناو سد تار

 وا تشاورطاف سا ورش اما تسیاکش ورم ی

 ناطلپ ی نانورسخو م مش بنام تمدن قرطیو یسج ارم یا زا سا
 نوت تب دارم عرن منا تور ناغاانابجاصمزا آه آب ان

 بتن تو رجب و یر ور نایب نافورش لی ناخلس ار نآب بش
 بلابلوصحم تش بسا نافورشء م دشسبراذم اما یا تمیز شل ۱

 (اقتص مهر وصحرو تار مس نواری سر رج من ورد اهن رید مک

 تار لس ارم هما گیم اقا بم مراذفسیم گم )بگو مدام
 تك يلک و او ناف اطلس از ) و لود نا مو منیآی ن تسات ال ریچ اچ ما هم



۳۳ 

 , رج دن رپدشس اب هووبورترگ ۷ روبا, تایم ِ

 ناب مور سو رب ع 7 ناهسام د لر ج ی
 9 نشد بامشس لای هد | و تمشطلهتبسا ورم که اکبر جاده دب تاج نو

 4 ارو اینم تم رب ریوو من اشنلو و و روا و خ عر جنایی | سخ یتصکد و ناپا

 ترم ترور کس تم ین نصخسصکد سر کد انتخاب
 8 1 میهل سم او تشک تش او ورخر نر وظنم ور ید سی راک ل اجر

 ن | سواری زوم هتسر رو بصسووار باخ نانو رسم !روار رپ شواهبس

 قرن لا ۳23 .ط ماد لار بصنیارو شاد شا ار لار شیرقفالاو

 یدف تافصد یرطف تبار یر تسلاصار اد ملاعمو یدامب بت تو

 تیمب ضبط دخل رسم لاعر تسیار

 ۱ ار یک مار یدک نو اسد خو ید در تنگ[

 نت ارورخ تبلود دا میام در هشدار 9

 ح 2
 0 ..م» ی ص 0 ۱ ,

 تشب خراب ل ارم لیگ تکسارا ترشح رو

 پایش د یزید له مپ بم اگیب لی تسجذار و

 وروآ را رم و نامش هر ۲در ما

 تشم را سسگاهیزیب . تست غنی طب

 شش و تبار سرد مسن

 رب سرت ه هوم ۶ رم خرازی تام ور ۱

 1 زا اب ناطاس تساود شاساناعو و رب فر زار نمرات رقت

 اضو تشططسیلهرام ار شفا ز رو هنگ زا نرم ق تمتطلسو اب کی

 تمسنرن ان امجروم ارام

 اش نرگس اکدنک زودی

 زا رو و اتم سرا فا لورم تافل 1

 نر حد لیم بیت بو کارو ع تاداب نیم او نناطرطخوا تساوع بو



۳۳ 
 ثکرزو بشسا مو رب غراش رب بلور بل میم رو درب نا سس
 منشور ف تسوزا شم ص2 یر ۳ مترو و مه رمگ

 لورم نشسا و درب نابیلام مرطر نا اچ نرعطسنامات تاچ ما
 هرز جلخر گز و رد افراد ویستا » را ل تمسالس ورن لعو مه
 لار بلک زا یاد خو رج ار لامزف بن دشسا هدار تنم درد

 یاور هارو شاد رتشمر اه رخ ص نشر م وا تزتم زار زاد تو

 تمرکز کم کتاب ام تساولکم ارد لانه اطنترو مس نادر
 و رام ,تسصاو مهم رمص اقمللابیذا نادرگ نیم |و ورود چرم

 می( اه موس تب صوصخ ید رم توص تی ررات لک یا تاقرا

 تم تند ل انس تضبهاگرد نا جا نخ ما« تاپ
 رگذرم تنی  راتشمیزاب ناصر

 ون دیالوگ افت | درخ | ثورب هرات ی سیاقب بیت بت اما توچ
 و رب نت ساب کر تسطلستدر نور صیاد مد سو اب افلس

۱ 
 ۱ 

 نزاع ناططن نیل با
 بل تفسرک افت اماورپ اف ناغز رد بی بلک سرخ پ ناطلسنرچ
 جیرنووسم تدالع تلعارس هلند هو رو ناف زر ارد ای یرلا باش ناشر

 ) زاوو اماک و لعاب ااسر ترین مس مار صات اما

 طوری رب نان رد هام چرگت سینا ناطلسم مناسب ادا تر
 مرد ناخن یا يد زیان اچ ورگشم ورم کد ات ناب که
 هدر ضیا رند سوت برام دیو راصم و بام مر ترور رنو

 وار صرع جا یصالخه دارد تر 2 ترس اطمرشانم



۳۹ ۹ 
 ادرار ها اش و ناف ضخیم انچ یورش تسروشم و

 ترصدارو سو مقنم هارد! اب نانرضخد و هری نماد اف

 زین وا نریشلزسرا را مش / ان مو ار ناطاسیتمتمو ام ناخ لراپم و مش

 للیما » نآدیعاد شک فود ار ت دام سکه تر نا ی تا ااورب لب

 / ار تل رشتاو رایسبلط ات رج لر اوزحس لا اره تتیشا اونو تفزشپ ۱

 ۱ ياد ورم تاتو ا تصدی گر ۳ وب لاقف از ور وین طاق 1 کاتر

 تم فا تسمه ار ی اسمطا و! ۸ بسا لات هدر ص

 رژ لات سس ادا( محو ۶ [رفد 0! ٌصصرورر حمل مارف نیمثچ بارشا

 کین ی پز ف اف راک ید رب مهریه د بآت مس شر ین ات

 و ید رگ کنم یکم ما و و لر زر او یومااو دسر ۱

 ۳+ تسباار 0 اوا را تینا نور صرشنو اپ اجرا ارب و ورم یابد ۱

 رژاو "اتش بان ار تلو و مشخو ت ثتسادا اروزخ غراره شنا

 دراریمرا اسد راکز ا مرا ترع در ش تورا ار تسوشر یوو

 دام بار ا 0 هما ۹

 رندشاش ی تا 7 نشر نه بساقخ ۱

 ۱ تست ایم چو

 شف پس کت » لب نت تضمین د /

 رشید ابو یروم شاتر ا نیت وم رم ری زاها

 تراش رخ و دان اما تلسایارد رطشی ول کور ثورص تکزرفر

 لیبتیند تنآ ماد ایاددا لقعر و و و

 هگلوحا, قو ره بسا بنات نرم |صس کف لف تساوا ر ی

 او مر اب همت مو ملا خو ترزردط
 شبیه سرم را

 تباورتجر رک ازم

 تفکر طا سیص ملا تب هی سما رلرو توت شور ۱

ض) تسارد ثسارپ ی زا نیایش
وزی دسر نت مات و و ٩ مر یو | تت

 ر



۳۳۸ 
 تامجوت تساکرب زا ار حم | مور موننأاسر تشداوتن تب بنات رو ضا

 0 اپ فرا ااس تر تتحپ را صا ست تستر باب < سروش
 ی
 دانا خشت تساوابم اب جا هلن یمروض سیو نیل مان 2

 ۱ ملمنیباق تک تاقاد لیاسرو لک اسراب هر یطرروم سرم نا زا

 لو ه درسی ناطلب بلکاع تفاط | که س او ونف ورور یابد امتخار ص۱

 طلاوصو وارد تسمو ارص ( قریطالسزا تضاد ر ارگ او فنر هد /واک

 نلاحروم و نک بحاص هسا ۳ رگ فرخ نیم ارگ سطل رماوقو»

 و ضفاو سنا نایب ترفارع نالارد تافل نام با او رالاو

 نم اردو و لب هبسنادنسزم گر وری بسم باور اتو نایرت

 تیر نر فو | هیچ و تار تسارماو رس مت

 سر تفراع تبرلارص مش سا ولا رب رو زابل افت جا امصالاوو فو

 /ابح ورزی بو زرب رپ د و رسم رخ ملسون هو ما تار لاشنبم رک

 تعالو تض ابر رد ن اطلس د/تسسرد تی و تا ا یادم "

 ارز | تار ریقر قفل 7 پهن مایسو لئافد تانوذم كس ادا
 روظضو 2و ری مع ر اه مو بیا + فرا تسرن تفکبی ال شش

 6 اب وب ی ور اطلس

 امس۶لاستب تنطا ترم تسرب

 نزن اططنینلاینامنااطلس
 لاب رنک ار نیرلاب اش ناطلس دم نراطلنسپ اما رب طعم الت او

 1 زا رو درس هداد سالجا ترا ات رعلسر 4 گر وب

 زار ۳ ما دوم ید اور اب ۵۸ : شن تسشرب نزن ما 7م

 و اب بسا بکر راس نر و

 اصناف ناف ناداف شف تسربی» تاتقس طمع کل



۲۱ 7" 

۳۳ 
 تس ابو رش یگرش رپ رگ . تیز تب کا ۷

1۳  ۰ 7 ۳۹ 0 

 3 رب رک ساری لا ماه رام یدرر ازم اپل
 ریتبس شم ور نزن زا لا تبیلص)و مزار ریس اس ربا جون نایت

 تیمش رگ نافپ
 رپ تصاز قلم تیک تسمنستصم مری

 ۱ اه

 ترابی لکه تبساروجتم» تدور حب تارطارم سارق نیا هاچ

رصفل| ه دشب تسو دسر سر ناز رد چتر ساره بل
 رجب ناطلب

 روتچ فر ۳ نرج نر تم ما کو هر تسزق خو روم علیا عروق

 ۳ عبوفو تم اب گر سس ام زا او رز ۳7 1۳ ترزو رود ازذو س

 ۱ تبزرچرامب تسات ارو پرتو رک سس رث مچ رو ثداوحو

 6 اورلا ی و رخ باش /دد نیل لر هد بی 2 ۱ شو ۷ یر لا

 لاک | من تیبا نیر ناطلس لاذ بن واور ز اچ رپ ما تم

 در ب شمس تمالو ) زا کد یکا از اد "تورو ب اثر

 نور تر نور تام ممد
 رپ طاوخ | الا و یو دانم راب حفر علات و اب لار ورم ام لا دو

 اک داور اد مو منح ادم ل اضارچروم ارور تبشاو ار اب نورگت هاینمو

 هر و ی داده کو تحاسراک لوصح تشانا پناب رو هنحط اطهد روا

 منو اباعر هر لا کار نادقلو انار و چو رول عرازتخا لاو ۶ ) تشاببخ

 ات رخ مش پف و تنه رگم نشت شاکی نان
 ررفم و وخروضک هاب زدم دنور ی ل اه رز فنر هو گی رو وزمم رم دار

 غم رو و وارد ی هایزو یللصا هم « غیذوا تدتطا رج و نان و ریس

 تنراخ هسششو ابکتدخ اد پین رد او رچ دا تو

 نقل دن هد رگ خر ازتخ ادا یراق او و یر او و بسا غرور شل

 تساج ٍب ی ناطلسر تر ووررخ منا دین ی او رد ملا و شا

 دف الغ لا زره کو و بعاص تبار ثر ور بمصنتل "لار و و و دع رد



1 
 ری رازید و لاصو هوم نامه میثم ۳ ساز ضد تصور | سا

 را هرات حرالصد اس1 ازم وک کن از ار امو مات اک اور لو ور هف هاو رب تن 7م لو و

 ۶ نم 2 یا 12, رس اد لر قشر نر طبراوس دوو بم رایج راگشتشو و لوو

 ۱ مات بیپ ما تل یاقشو هام دز ما

 ۱ طرف( ناتو مر تم اس و ثاورور دود نایمر ورش رم اوتروصتتنوایپ ۲

 فالب رود لاصم مور لا.الا لد [ /یاطلس بیتی ظفر رج

 کا رو طی سجم [ نم نا ی رو 2 عراتس و وب ابی وز اطت

 هیشزلعافو تشاب زاد رص تم م شدنش بس ی لرسُیاو ب 7 7

 رد هل ام عقل لزاتم یار و دا ریش ات ندیده
 ی فا 1 نا نقل بح بسبرب گاو ی ميحسصس2  و لا

 رسا ت تام رو و یوم رم اهم ناهاب با ۶ تم آ

 و و وری و رف نرو یاس و ماه دودا تمتم مک

 ۱ - ناف اطلس ار تیل دو 4 تراحا

 اثر اطلس هوش توش مي هر و 6 ۸ کزاماو زا

 لار للتور یاد تشفرل موزپ همت مد نیس سو ءاط ناز ات

 نانو یک خاش 2 ار ضلع

 ف ۳ ناطلسمرروآر و له بس شا شب ناطاس نایک اشز تا 7

 زامشم ۱ 7 عملی طزا یرایبل شل مارک تم روم یراوس تا یک

 ترش وز ار سو لو رب »جا تف اربانیسنرسرد تشک
 هصنتازب تخار رد ژل نود و داس رب شم و روبیک ی السو

 ظخ ۴م وب مسی زا ور ان بسم ار ناسا با زاردتخ ا اب ب اکرم جرطشز او 2م

 لب 139 2 مح گرا قرش باعسا تر افا سو رب 7
 ارت

 ریمو و

 سرمربی ۱ شم
 "یا لو ریو سوم نیر دو اش و رج نا دارا



1 
3 
 1 

۰۳۳۵ 

 لار تدوف سان ی ارتنم و روآج ر اودژا رفع دارو اشیا نیل یر ابسب

 تو نم اتمازر نزد شعور و فو ترجخز شات اب مش
 دمو )اب داهغ) تسشز هیسو و رلوا» اک عمو شف که رب دتخرسپ عرفوف ناکر تست

 دتتشر ل داد صالعا یر اوورم و یه یژ اب ان زاهد لدمقل» تخا ی تب

 بشار زی لند شکر دتخ لا باقر درو هررت کود حرد 2 تا ا عناصارگک

 وتف اسانس ور شن آن اید اف نراتسا زا تشک ژموو رو تخت

 یسامو اتس زد 0 یک ورف مر اکو دایر هو رخ بار جم نحوس تسرمنوچ

 رثرتیبح "لمورصغ(ل مه ناطلسنالن ور او /تصعرموره فاخر

 تشط تی حس امتقمچ یر رسا يا فاهزاو تر اسر مر ار تزشیقعو

 تابه آي کف » لوجزم ناهام تینا ترطس نیز تازاچ»
 راشدلاثن | نبزان آل اصو مصضنو موج اف خو نسسنقر تار بیر و پسرا"

 ارافنا بگید دنکت سان [ررظتشاتو تشاصحو روتجرملث زا م دیک

 معلق تر تار ورزش اصلا اید یذاو هد خب لای غررمو سینا

 طبس ف روا رم »ی اه نا ارد نااطاسیر ست واآر نا تست

 نانیششولی شب 2 سایر برم و نر! پرتو مرور

 جد مآاک 11 7 هرئوار هد رب تورا 2 هرز بش ام تیر دز

ا نایمرد تک راه و روش امتما هما نو ترفگپ
 رظلت هو ممژا و رب

 اغلب تساتال و مآننایمرو عضو رعل | تهز شهزب سرو یرذگت تاب

 ۲ ونک ی 2 و جا

 تسمه راک لس دارت تمسو ب عم)سداک چ

 نرالصن تب یس# ۰. افلبا حراوص ساب لص
 یر او ۸۱۶ بخرم سس ار نآر سس مش هسارناب دفریلف نورد ناف لو,

 نایضناطبرز لو تشسپحیشرم وور# زا ناظر گرد سس ار در

 ثزنا تشاورص دادند ادوا سارو وروآی لو رد زر یقار سر هد

 ادب گ ناو داکنادرمز«تسقج کسری نا رود قد نان هر بی اصرس درک



۳۳۰ 
 ۱ ۷ 7 نا و و ری یناش 2 زافآ طرف دیر

 میم رو
 ری امام ور ۳۳ نشست

 ۱ نا بج پن وی ّ تا هرس لا فاز

 ۱ 5 ی و تم دس زا بروم سور ابا نا

 و ج درو ۱ ذبق نویس ناتسپمد

 ازس کیم |. وم در ام 27 24 . ین بینا سا ترم تنابب 1

 انس زا ریتم نازک + ۱۱. اکسسرم زار کس
 قمری ید صد روزگ دن | بش رکن هم ذم 7

 اذان ناو رزین اطاسعایاف ین ؟نالغ» سح تاصر؛ انصار
 ۳ هنآنش تضر یا اب تی یو

 وجع 2
 ؟

 نر ایواروم فر 2 هوس پر

 س بنت و ت وی ی اتو

 ۹ هوشی ی ۱ قرار

 وهابی )مو ۳, شام رزم 2

 ۱ ۱ شا تشدید شام تنس ج نیدت 2

 ۱ ت ندب] 2 نرم :] یورو اوز اقای قرار

 هتساوو زرین یو رخ نما تشاطپارورخن نکات انیرط طوواورز مزون

 زر ساز عز تنهام نحو زوم کنترل ای ازرو اتو مد
 نیر ۳ 7 ۱ کر نوا ارور تا ام جا

 ایم ل اذری !لاصد تکون اطنلدر وزرا یلال ور از هخا

 ها و1 تند جيزف تشک انضز خو ور رم اب جم وه

 شم جلو زیر بس ۶ ادا مر لر دز تیمش قاع+ نر

۳ 



۳۳۳ 
 نامش( رنرش و اهسرنتشصا بیا است زر« تسمچ ام رنو تا
 ر ربا و نام اطسربنرتتفون ارو و ور وصل ناز قو ر رد نکسناطلسرشن ارشاد

 تاتم بز لار ناطاشینرش ینراسکر نر تاک از تلاش و راکت رنک
 ارام اس وضورچرس پا ازیقرظ باب هالاو(یدیدنچرروچوزولزت رک
 مور گن از لی و تاناسو الا س تسوقادزو تمام ناو قم
 اچ انا تو ( پاتر اکو باش تنضوامژ او وون هایت تنیس يلفم

 ور ال ورد شش برو ا ناو یک تندر لرتل/ ربع تساکااوالع تک
 تارا و گنازفا ناو وزن هرفهماب ناو لغت »زن سیادا نان ناتو

 ناّیرام نر و چرت دم تنهام [رازتنا وه ُ
 تنضوا بشایپ اطلس تم فا رو رگ هر ار لیزر

 جزا نزار را ازم ار نر فرق هااکس کش ه ار ین اشارو هتسژوروومزف ۱

 تو دید راگلز تشس اگر رب هی زر ار ناطلسر, تخم

 ه شوم ءژورو تل ۲ن طنرم هدیناسب لار ناطلسکت نخ ار هات

 ۱ زاد .ا بت تشس ریش ام تب اوج )هرم ساق مع اترززریب

 ناب کن اطلسدازرد مو ورتسشز مو رو ما رس نفر ابدی ریقدر نا 7

 تصخ ناتبما شنرفاع "نآل اصتنا قرار ادهخزردشدرد لاالرم ییاعو مند رپ

 ی.اعر هدیشمش سارا هزار و اپ مادش تو لرهو بج هاب تشک

 مهاف ننآت یر رج و رهافور ما هد ید ناطلسصخفل ارش ابر لار لوم

 ره عبور جا له دیناسر لو ا لوستر ریورو دود وتفم
 3 تم اه رو نابزرم نوت نر تساررکد ین ناطلس چرم 7 هوچ علف

 وا لاجهمب اما ی مپ تسوز /نام بسلافراد) لاو یرصلوزر ادررخ ناتو

 رم ۱ بات |هرشسرتس 4) زاو سرود | رخ تاطببر عدس رشسن نر

 دامشسیم شناخت قلعزر ارد پاتمار »را شکر ز رم جم "رم له ران

 نمشسح ْش | را قواص ۴ لب ناگر و هرمز ان بشید 7 ایرج نراخرو

 ورظم يرزصتمها عریلطت انار مان وز دارا کناخر ی شیاپیر دید



۳۳۳۲ 
 طب ارس دم ب تسمه انمتتبناخ نعلارتد تا هد رس سد ملا

 وو ورم مو گیم زود هشت مناطلسو رو 77 و و لر ار ابا هددوآ اپ ام

 یربعنرط هر تس نداد لس ریس لاری تار هد هواژ

 تم جک ان تمانموس تب هدر روصم ار تیسالزفا راد ام » راک ۳

 مضی# ویلا رورتلارد از شش مدل 1ناپسو دو
 بم و رک تارد تان ورا

 ی تن از چرب هشدومساچرم و وزن ات ی شمس انا

 ین, تفت تشکر زیر ترور قمری, شه گن رکعت
 روشن برد شرف ران توانا رگ

 هدساف تبالایخ ۵ هم ملاک و تزقو رد و اه او یا تاک اروم

 ناف تهلا )ماده و م مات با لرنحا در شم ۳ ر ارا تاب هار شر طا

 ر گن ورریئصروا وزارت راچمتضضس خ نایک ن ناغ ترمنو ناف

 ورد صد شا هدر پسدرخ نا نام رد مساوی منت"

 نیوتن ار بظرو ناتنس [ازوا ورم خوژ رب یولبص علی مات

 وا ینهره ته الط فسرص گر و لا سادایاب سلک نافیرحر نابجاصمتتفسژن ام

 نیبیمب یاد نانحب»ا یزز ازم یشخو قو : نرو محلی زا او رو حر او یابد

 رز سس اما ارگ الارلط بايد اد رپ دو تتسرعرب هورش
 ورپ و |راشید تل تسمارو یادت سرود ت تشاو ادا !نراطلشبر

 رطاغ یلقثتایاو رو لقک تام هدروآن امر ه رو هنسپتناباکحو هد 6 نانخ

 قبا جرایم اه وا نیو تم ط شراره اس ناطلسناثن

 جکتبیرم ۳۳/9 تر و ایر تخامو تلطاسو تاج اخرساف هو ارا

 0 مس ورمو ترم وت

 تسکازر ارشاد + تسکارثراب ترش

 منتسب هر نیت توش
 ن هسرو زور گو رم تشازگار م و ناطلتر /تشلو یا9خ بام



۳ 
 لات ۸ اور تالار ر مایل ار زخ ات

 ۷ ید ترس کز 0

 ۱ ار ید مش 9
 ۳۱ . خور مش ۳ 1 8

 رک ۳ : لر ره سس 0

 ضعو نرم نان کند ارم مسافر 4 رم او اطلس نا ۷

 قرار لر اخ 0 مورو ییبلاراهقا ورم زا و هوش شمازناد مث
 میگه شات بس اا تن ما بن زی تیم یترلارلف پد

 نیا "گوش را ارم دگر

 1 رثن لار شن رو شورا هیچ صدا

 ۷ یو ی ۸ خزر 0 لر
 1 خشن جلب هکر ناساخرف ت

 یاماها زم ۳
 و از قو اور اب تنش ناهار رنج السی

 ست ِ اد شل ایر ارقام زت ۳ زر ت سوت هرغ نما هدر ۱

 0 رام او ریش او زا یشیطلخلازاو از لحا تاتو تم | نیرومژ قزل

 تم رب ترم رب خسرو وب نارجو نرچ فسخ اس تنضمرگاپر

 اچ و بس شو ادم و وز فر ها ازخ هوا لو لب تیسوو ۱

 ۳ مه هفت اب نراخ مطدناخ ثفلا ی روسی او ل )۰۶ چی لس

 میررب مست نایاب 1 و زا رپ يطق پیر اب ناهار اماو"

 ۵ ۱ تب تان

 ۳ هد تنم مقوا شن نر
 قاادلس هد رو اپ اب سایر نرم لنوو هرضاخ ار نر زخم هبسارم| "

 مس یی هو رف 3 نرم اهل پیاپی یی ز وب سرچ یا کر

۷ 

 3 هرز



۳۳۹ 
 توام یر طور صحزاعر عقب کر زرد شمار رحم |  اهر

 دز پسرا ویطلو ره ها / تبشلو» اب ذزا ترلوتسو توت رو بدو رو اتو

 جز لاماطتم در بست از عرالط گرد نتفگن اهلی اوج
 ۳۳۹ # دو ژرنمرتف ام

 ۱ یپپ یر وچ ۳ مشش
 شل زا باشد دی ۱۱ت گرا بسم تستر

 ۲ ره را او سل تعرشن ار طانعرنسوز ین, رزم دکینز,قرافلب

 ار اطلس خیر عروق وداع ترس نرم هوم رو رم "زرفعرلا ملعرگ

 ۱ رضا دم روند ازم کیو ضرف را یمتچ اد تاددت لا

 ناتو هر ما خر وتس ناطاس تنش خز نیر ,لغ ك

 زوال روس فرو شد اب و سر لا امت ارووخر و ار یتیم ی روت

 یااتشز و راز کی تسا ۳ رش تاتو اس ین یا عالم کوش ساله رنو

 ن بنا رکن ۱ / اوز هو |اخیزرارو) یسدوزگ

 ندا الو فرار حر کن افتر و رد شم بلا هرز و

 روز تشک نر بز عرب تمسخر و خب
 ۹ٍِِث

 تعهیسو ز زا زاطلسم داق)نیاطتسور هدیاتسمان + ۵۸ [ییرلاءلع نود ما

 هر رو "هات مرد تیم نیم 7 9 ٍ او زاخر پر ابطتسمر و

 ناشی ار ید رعد نت دور ع یزاوو زا تر هزار

 نرو 27 رب 2م نر جفت ام تسزرر

 اتم دف ید تور
 ثٍِ نو نت او ۱ ارانانرس نت تم

 ۱ هرز ترش ار وررخ 7 اول تخ ایر رفت انا مالع تا

 له اینخا ناتو چ تم ی نرلا لع هسا ثرفگ

 - هدرمآخ لا لع و ده هی رصد )زد منخا/ا تس ن اطلس ۲ ننشروپ

م ضع)ا تستر داد گروپ لک مزار ور
 لب سر ناکا



۳9۹ 
 و خر ار لنز تفرنایلاع نارژلا رک ور ترس تب تصا ۱ تب ما

 رگتخگرازنر راز یراق لب ناتکاس و ناز طخ ناتو نایاب
 تگ یرنششلدا تام ارذو میارب قتطصا» از بک ناب دز نام تیپ
 و زن درگ ات یا رد باس 7 اهرو رو و روا اه هر باب شک

 ورم لو هات مش بل من چارنارگیوبنهسبیضد ا 1 ) 72 ۰
 2 اب کز کج اگن اشک طرق تا خوشا ارادت
 نا !ناب گران یدرس ناب ورا یک از هیچ ميدزگاد از لیدایخ

 تر بیس رخ شبا با ناب تا

 لاو

 مدتی ات زا بو ریتم اره ین لعت رخ یاد 1و بو ۱م ف

 و ورزشی راک پد عررد هداب ذا تا کباب نایک سد اهر ی
 ۷ تیام رعم دم نا ۱« ناتیرن) تکاع

 : ی ۱ رو وا

 رچسلا) م مش لس دیه نایب هو دوش تای
 رای نر راس ترک نا ضیا یزیلچ لزن مال
 نرعلغ دن رپ نرنترط نوچ ید چت لاطن خم رپ را هبسد اتو دی
 تاقاط هریآررب ناف اب تب ازرگن ایلام اور سو هو مصور یپاعم اطلس
 داد گز از سرخ ین پین ار ارد ناططسید ]نالسگنو تمادنچ ابو درک

 غم هرپ لار میشن اچد رزق نایب نیرپ ثییطد
 نلاطلم نم هدرد درود زرد ابو دااورگا ار نرلالع بد اگر ث> رجبو در

 دورنهوو تخ ان با ث اطاب هرس در دف ورا تب صخر ورود تتمالول دو

 وز ماضو هر و لط2 یدایبسو بسا ابو لک دل جد ور خر هتفر هررید 3

 ۱ ۱ چ ورک (۲) -4 مر مس لدارلع دل () و



 اند ۱
 :) ۳۹ یا : ۳ ر 775 ۱۳۳ مد
 ۱ ۱ تنم عفرگ یخ رنو ست فو

 ۱۱۳ ی 6و یر رز ۱ هاب

 ومامطانازب او زن تره ترا رد لک شر و اقلاتو رب زر دو تسافا
 هو نصیر دضم »رس ناب زور دو مد جودو م اقا

 برق غرب لک سو ابناب خون ار ییاضراپ
 بیا لادتعادنشب نشر بس نشو زار شیری هد نا

 ظپدتلادخ هاطدا نایک نخسزلراد اف تنجد خیر دلت ناصخا عن هرز
 ۳ وا نو وآن شیت ریز لو و 9 تیر ی و منا ار

 اگ اسیتتشزسرب رای نان مو لاصیحس و تمسم رب تدرپمع نیاصلکن تا

 تو و لاشری رنو سر یو لب ما نارررما رس و مو ر اید ملیم+

 هرم دور نرو ساوه مچ تک نسل لم
 رفتم از مر گلم لیتر نسوز تی ۱

 موم و ارم او ناهار شیما زیاد را را زا رها از واشو عژاس

 را زور یارو ی رزنا یسلکت یشکر ۴ تیبزتضا تمساح هدر تشک یر رندر نگر تعرط موز زیرا دارم سرم ازت
  هسج وم دید رگت رام زار اخر دن افرا سس ارم رها اب هایس

 و عرظآن ایلام بت
 ندیم مو لالم.تفرطسروت بان آر ریش بو ازت اکسس ه ید رد

 رم ره رد 3 تو 5 ی ندا



۳ 

 فو روزغا تسسا اسب ا نوا تم رقحم درگیر ناطلن رز رلابا اسچ

 ۷ [م(هدش تفرصساروا

 :یب بن بس زوج ج ستم وی
 میر اخ زیامب زر" 9 تام ر دو اب گیگ

 در زو هکر روت رم 0 رو ی ی

 ۲ 0 یه 2 رم هبس لاک کفر

 ناو« ناوزبدا را وارساشر رساله 2 و خ ا

 زا زر یک ممد یو زو جد رسیور لی هداد درس مرگ

 بجاو ههش تساق راک اطا ومازآتسح هز تار نت مصر ورطلا عرباطثد دزیزن

 تس سا تشگر ار کی زدن رمآن اب یشینورب بیت ین تب

 بید ازم ۳ لارد حمو هرشاکمو هرداضمتط تیرزو هوزلا 7۳

 مبنا ۵ «راوشکب اسکن ا دن ذومنب» بنچر «پیذقلو تشایتکیا

 بجو لرد جرم مان س رقبا تسس ترسم نابابجو تسرب

 / تیم تری و وا ثوچ اروم این نخود ز 2 تار یر

 مس سودا می ام نا ناکیز 7 ی _

۱۳ 1 9۳ 

 ودرل ه رب زا رم ا ومگ هیسولرچ سخن لا تشک

 هی زاب نت زا سن هدر ور هام هاگد چرب قرن خیز

 کم راصخ 7 طلا و زردی سکسی دلت تی رم

 تر ها نیا رند تاون کس

 ۳ ارم زنیم سلف و را تام جم آناب ذ نلارو دف امار

 هاگنر ذات  تسیقجر داد جم تاگدنگ اتو,

 قف شییاسا برد رک ۱ درب, د رز تسازر رک

 ق ۷ ار طی نا ییچ تسیشوتو اش و نسیم

 ۱ همه دژز گر



 ی
 هرات کپی ۳ هدر رسا و ناو مولد سم تیم 17 اندگ ؟س اید خ و ناو

 رتت منت پف بسم رد شو ارد هو و پس ان ارج رانا

 بت کل ایبمو پی و سبوس ارور نود یرتب عروس اد شرم ارور سو

 ناشی صمد شام رک یر نان لاباتضر مداد

 تن زا کراکم و نروکک موس و تیبا یاد

 771۳۹۵۳۵۸۵ 6 را
 روسری تپش رب ۱ نبّبرچ سا |رپنشور دنخ سرو روچ

 ۱ دو ضح حر ط هر تگ کر کد نود تفا ناو بشیاشن

 لو غلام از الگو برگ او هپاتساپ تاو سم بدهد

 ی ریال! اونو سل ورم طبس اتم ور[ یر ترا حر

 5 سم زار میاد اینا ما اتتور روز نت رقم تبار زد قزعاک ملی

 مک ۱تا گ هو لج بسا هرم بسرطرد زا سل

 او ان یضرپ تیکت اسد تضاد مامان تر ارم 1

 ۳ شو یار خراب ارطا گیم شیپ ترش شحژا گرزبوو رخت ارم تج سورن شخهخژوار

 رم تشگرتویماربرقف ام برجام لامردتب نم ,تننبنا نیر تسفرگدنگ
 وری توفح ی یروص تراک سگ فان نارپ توت ص بش نیما
 نوا لا حرالصرد هدرو آر زغو درو ماه قد نی حس یر

 هد و یو ورم اهل هررکتیالو اریره#نرلاثم اعنراطلسد ازرو ام وی

 ص( خراطاسو رو زو ریش رله و ور اخر لس دتخاز پیحلو رو لاستشناد

 ره ته جرجا و اترز شوشعبا خام همی هو رج ید خرس ر "اه نا

 رب ارایش شی راطرو رو بل نایب چشات 1 یورو اندی بت

 خم تخت ضمنا تیک رز نرسش
 رب یشف شا ا تشکر اگوزوو 2 هرات گم شور نرو

 اپ ار اطلس جام شیر نان کر اروم نقل جد مات | و ناو ارزو
 ۳ تسزاما نزار اسجزرخ نرم وله طبل گرنز اباد هد کل او دندانی

۳ 

 23۳73۳7۹۲۳ 75 ان و اف ی ی

 0 ۳ ۹ ۶ شا ۳ و ۱۳ 1

 و را



۳/۵ ۱ 

 رد ایمب خرازی هتک اپ راگنر ژو وین دا رم
 [ ررووو مووم ار رول راز (متچ و موارد ج

 دومگسپ م درهم دای میل اش اکو ورود

 بمرمسطرتمرازا و وب ی بضقونلاو ابی و و ضرهررز

 بستنی اب قد بیگ مور توش تور رفع

 روس واشر شب مات کتاب تالبو تک سو تل لاین اطلس
 قاِنا نارمزتخلوو رخ باد سری اور ضجمزا نریم راس

 ما یار ناف تشک ارت رکنیاشر مک
 ناتضرمارچ ربا ترشلروس ننارک نرارکذ انتی مرد ۱

 راوماشستنواول و رم و رد دام ه رطف نوچ تسکروزف

 زل ِ مجرد رشمزن اش ارکرژ ورزش ید

 نزابز ام هفت نود خرد دتفر و ریش نورد ناططنبماو طلب

 میر زنا تاطل الشهریجذاهدانب ناهید ی ورم

 ار هر منتسب ار هر نشگرمو ان سس ۱

 تماراتنفتستاصوارک .. .تسواناحاثعصو تزفار
 رازب زا بسر گنعایت یرازگ ۱۱ ۰ دام نور نر

 یگءتاپ ساوه ۶ عسدرسرخ امان ید ای مو تیم تشه او دنبیرایررک
 نر گز سازی فدا سن 7 نامی یشیجتخ اسناداش

 زير هدر طاها تار را نی طا

 "لول ع دراین 37 بس کتبر مارک تفت (زروساتناوس > او هو یر نیل شا

 فو شور زور رگ نان اپ قرنادبیداپ اهزا اطمارر نرو

 ۱ نتسارپ توس از ار اگتسانتپلط ع یاد یاقعا مر
 هد نفر از یرتک هدر امام نآ دنا مندی سم 27 ؛مماج دن یشرکد عبنانفزا

 ریمازا دوش خر هند فرا . ی ر شب ناو
 رام طرف تضکر زدند اترچتشر مهد اد



۳۱۲ 
 تر وا اس ککگروو رشت, رپ ایدز بید ناو تو ۲ ورک پسر وچ

 و مر تی بام راپو تورا محسن ری |

 تیمش ی رویم !ماشز وه "رود تلاش راد ارش |نایئرد ووخوسو ولت توام و

 7 اش ار نو سراکه نگ زی 1 آتی 37 هات تکچ

 رب باب مراد گن ال ال بد ت تگ ا یرف و مال اچ قسعسو رذااطلیصعلا

 داوود جان متال عرم بارش طا زر ار ناطاس اتش یرید تتسخ اس تتلو مایل امیر یلطثایاس

 و تشطب رو راد ضرر تیمی ما ترم کز او

 اخه ورو ای سللضفناتع اطارو رردتح چلسی نیل لج بشدا ؟باظع لار ناطلس

 سوره سل ناله ار مر هری اروم لفلتر ناکرانافنا

 بو رو هدژرگگم نچ تشاو تاب مر ناز اتنز وای اهم اما

 نیل مناطلستیسافلیر خرد | پاش ناطلسراو سو لاسس تم طلا ترم تخ ارام

 رنو تشطلسرور تم هاب هد زاید لات رگ نرم یر نا لسزام وژار تیک

 نا یچ ار ون نزرلل ارام
 2۳ شاه اد یا زر اف شنا روکش 9 ۶حر ( اکو ول را

 ودر رها زافناو ورم ابی طلا هرشثلو اشتر زو هژور ور یوژت طلسم )یاب

 نر لا ارماریورل تنالق تل مللشمو دشاررنرايمتاارد ربا ازوتنواطلس

 رو تشگرش هر فو تر اردو پارناطاسش کت را ایوط

 2 و کدام 29 در شا نویسد تسشیرر لمس

 ۷ ام سان و قسم ورا افصءهنخژو قا | هژووآه سما املا یب و شنارص اب

 ما ْ رد کی ان هک نرو رو ناطاستاضناو

 رگ بصآناد ام ووشو ارراژاپو رتتسنمرخا 2 ارش تام ازاد اکا لاو گشود

 9 )اور تن تدر اف عادت اسم

 ارور ع 27 ممارد راز لو رکن ورد از کایزو در نشر ٍ

 بکر کان بی با امزو سام اپ تشنلو ورد 2 را

 + تر نام جرات 7 رو 7 7 17



۳۳۳۳ 

 ًالمج» شمال ژا نایین رپ هدرش شر گن تور لو صرپ درگاه

۳۲۳ 
 تسویه تو تا کس و وب لود اه

 رود 2 ناشسا م اور او رو مس اب هر که خررچ
 را اخرفزو رد شا اخر قند اد ار تشفل ارگ رپ ریز بوت ارادودود قاوچ ۰ رو 0 مر ۰ ۳ بوق

 طم فو رخ جلد و تگ اتم اخر یارو کو ام ای ایه دالیو طیور اور

 شنوور اوز هک لار رابمنوربو شو راز 0 ادم ر ااوراصمرور / یوج4 دیر رو شش شوم

 ترک ا گو رنو راز نافیصح عمو تمشنو رایتل انار عمید خو رانا
 ۰ ۰ 4 ۰ رد درب ته ۳

 امسال را زار تنابذض مگ و راک 1 و الات را لا اشاشرحا و ر اور نا ۷
 ِِ # " 9 ي# 4 ۱

 تشاوررل ۳ ملایم اند له باید ,تتماو ور خرادو تنرانکو رسپ هد مو ن سم

 تسب.تفر هو قلاب« هست او مث شماره گر ید بلور و نر 2

 لاخمسا هد یرشناب لاصیزو مود یدو#ث لاک
 وه ۵ 7۲۹۲ ۹ ۳ ۳ 7م 8 )ب ۳ 4

 نی نر بانک / نخی دنسو تلصومز او رثرب 1 تا ال رمجژ سیو 1

 وند ورود ات عیناهاشر ادب نزار ديوان یلصتالا رک
۵ 

 مس ترنطل لا خرازی تم ید ناطایرصقلارخو رگتیو و مورخ اس ۵ و و اس

 ۱ مد ادا دا بار بر شو ترشک عزا خو دنچهدآر قرکعومو عیاصم سحر

 هروشخیرصنام ار نابچ ناف رگ سو را دبج+ ازم کیو سورنا تر
 هاو مو نیو تک شاذو باتتخاسدس هات ناز مکس
 مو افتر 12-۱ پارک لر دنا نور يش ی تسفچ سبد

 ۳ ح هدر عام اگه ات
 دسر تی + تضاد کولر تفاطا+ار درک هفت
 اعم ین شچسضا رپ گر راحت سیر
 7م ۲ 2و( و م 5 « 4 هر ۵ ۰

 ۳ فورد شاتشراز فرمت اد راس + ام ترش نازک + لات مزرمع او اب
 2 2 هو یاس اه ره هر هل ماصف و 2 رز

 (بیزوم عررر اب نایسنامم 1 ملغ ه ابی یرفل تاک ربا شم کر ایع نا ل اجرا نااس

 اتیرو رکاب لا نبش ط والا اور تر طع شب نیاروتسپ شاد تیر نایهداو ۸ /  هر هه ۰ ۶۰ روم + ۸ 
 وو دع 7

۳ ۵ ۰ # 0۳ 

 ورا کره تو و دوس زاسماادا ناو ز # کرم



۱۷۳ 3 
 1 نوک تب هوس تای ا و تم ی [ریشربو گرو ه کر( یدایسلتیفو هد هپسهتس تک

 ۳ شایان مر شک اش نگار رد ماثکت فر طو در تا

 1 ۳ نا کو از تکی مس وجه ِر

 ۳ 4۰ راظ میسر ور و زو ح راگل رزمی ۵و درس

 وا جرذاژاگ رس دتشسم رتشنذگ .. . .هاگدآیف هد هرس نام

 ۱ ی ۱ ه ورک رمز . . نابیاسو میضو گر خ سل

 ۱ ۱ ی یار مقمسا بسط برا /زرمالا ارضت شزکت اپن اکس لاسراو ثاو ال تیروتممزو رمس

 ۱ 2 هورتویگ ار وژادادرا 17 رب یر نا اجرا وند زر تیرخ رب

 راینماهیس هدزرو ات پاس زر بسر تریلب نوچه دروآاجس رب یریث طیب اجضهرمآو ورف بیس زا

 بنا میهن 1-۳ ها ط امر را تردید رپ کس همآورز تب

 تا و رژیمی تک تستر و رک ترش

 7 امو ژ اب ما تسضاپ ید هند سد و ماسو

 رنمتسو ام او | هاشد یو درج هم آپ ایسوس و دمهشچ بول( سه تراک

 نصر شیدا بو ششم اب نود ۳ اور رسا 3

 ۳7 3 بوت ناژرد مر مشت و و روت

 ۸ دشسرب ممد اف س# ۱ دا و نادر

 ممسناطلسو رپ ۹ ریگاجرش هد قبب تمش
 ۱ گیس مرد و و /شبوس سا د در ش ره

 1 تفار مش سمغو و روث نلامج مت تفابیشمو دف ناز سو رد
 / دشهنارآ بری لو و تبرص منی زالو زب تنارو یشلگ

 ۱ دی تاتسیلود وب نابچزغم . دشجناابود بآی مد تشک

 ۱ سران ود ناه کیش رتساخ لدو رب منه تشک

 ۱ 2 مث ولو ورم سو نی 1 هدرو آر

 ناثا ناو یبذا نارشنروو نازخژا ریچ | دن وچ

 0 ی ی در



 ۱ رز
 لار فن طسیزف» طور ی اغاز خ تسویه ( یخ ۱

 هرز امر و ال ملتصتر تشک رله مار ناطاس جا لای
 رورتخاسیپگرتشاو تقاصو تست خمس کای کر ین درپی« یااقو
 دیاتومیزاو رپ و تاشو رخ یو هل تجار اترز تپل

 ی نرود ما و ]
 رای هسورذ) پس تت اقا پور ض رپ نشین رم او

 تو شعوز هریساتعیطسرد تبازفاتح) هس ام َءساثتو هر نطرط 9 اتم رو

 لر نابرپلک چت نو اعمد اب برن نزار هد تو فرم امنیت

 طب و رر یمزوز اش دن شراب سافطاب لاس لای فسا لب تام
 در اتملاایرو 2 و 1 ره تشکر ار ادا هد اید ار اد وي از( لوو یربرط,

 سس یر ناو و اچ تاچ ت بت سلب بمان
 دوم نلارشساپ نازک روس نویی ۵ .. دوران شس و و گرم رو 1 ۰ ۰ 21 لاو 7/ ۰ 72

 ید یک

 اد رد نوچ درد مس ام سم ارج دیاب قدنب رم

 دونارتسا یار د رد تاچ درگ ام, اب قدس
  ۰ ۰ 7 هر یر ۵ ۳ 00 : ۰

 و ً مور / او ترش بن دور وری بوت دلاطمو ریس یلاططسو رم اکروایکرمسععر و>

۰ ۰ 

 عژیمسمودب و قو یرامیسا و دّشاو و اول گاج هو زرتشت دیصاونهدا واتوع

 زارع نانو اپ ناب ناز ازع اپ بل گل یی اوت لس
 هرایمص و »رخ تشنج مار اف بل شش ظهر نيز بت یاسر
 ميس تیبا دشت

 تمافاتزارگهتسضتج ... ممتداف تشکر رپپنم
 تند لر هنخمص ۱ تسیلچ مبذول صوب
 مجسم ۳ هل رعز) ملاک هشسس رگ جو زود چا

 مداتسویب هکر نی مد تم هرز مر

 مالداورپ» یونیگاررپهد ۳۹ بیس نر باک پ ارج اوست پیج
 2 ۰ 1 طب 4 ۵ نو ٍ 1

۱ 



۴ ۳۳ 
 نزد تان نزن قراری تزنناضریوز مر او تب ترببد
 1  قستشتدرآ اد وا بار رث ی وآت ترتر بدتر گو تو و ابا

 ۲ بهش او ژنولد ن نت صبر گم خان تله! ارد مشت رب ریو تخلف رسزخ

 1 صمرو روا شو رپ تلاش هب تنش [شخابژاو مو شبی لود

 نی جو تل ساب ۱ مي ناشسورمچ

 پا نانو گه سرو باغ روگر ِ دیش مماکم

 دارد تافل مو رو ناث بل راز سل / ۰ مس لی د هسوم

 س مش مدش نازوسلتآ لای مش لک شنآویود

 راکرچ سایر رذيبا ...دانک سبز نا رد
 هابش یر فک سم هایسصو ریس ناشچس زا

 ریس زا طور ناشرینک ریشنچ رک ژ نخ را یظور
 ورثاو همش تو تشپ رامشس اشیا نیاش سم

 شفکر او اسم ارم رچ قشر از سر تر

 ومسکو و روخ نارئو مس مس رب نان گرت و 9/2 ه و روخ

 رگ نآ ودر قسم ک یا کیا شیز رب نفت

 سس آش ید اد ظ_.تشز شرف دا ناطوبا
 نشر او لک الص نو اتسرف اف دیماه وزخ تخت د اد نگران
 (تررضتسد مثناو سن طشهارر ثمر پی 2 ابجاد اتعام بید ام تسایسو
 ال یه رندر ات رکن الف لابی هنر: تبساایس لو بایرد رند جلسه

 ميدان هو 2 6ام ی مرز هایمان رس

 منتفی بالش شکر بد و نزار درک مه طناب یمچچددرمز

 یون فاش دو ب درد [ , ویو رنتخان نورد نود نونسنزوچ ار سدتبو

 لاو ار 2 "لا لو مرا راک

 ۱ ون سای عیرل اف سالم رپ قفلف» شتر رب کیس غرارهرت ارروس نام



۰ ۳۰۹ 1 

 کا ( تناولعا سو ان لو هم اور وا اشتعربا سو و ۳ 1

 لدردزما 9 خرم رخ شو شم اکرم یو ی ضز ار طاخ زا ورا سو نا یی ۱

 تسلازف ازترم ات ات مس تارا

 ۱ ]ین رس یا اوین تو راد ق اضاتالالرموچتسا ث یر ارس تزومم

 دشتی یافت ی تصادف 9و چو ای درگ

 هنیخزار 9 ار هرکس جشبمیسهرفقتم ری رغم لر شمار تو راز

 مظریسذا اجاره وی سکه شام امد یا خسدیافم عرق

 ری تی ییانشسو دز هر لو

 میش ایبر را در ابیم مسی اب قرار بم, نکی لر

 ار هردو ال نوپ خمکردگ اروم تسو,یسگن ارج رو

 و تو ترا مب مد (ل 19 هرز توم اب

 ساسان ازخ تسخادر ماکو ترش

 1 ۱3 نر طمع رخو عمو شم هم تسمه تند الع تسسو ژاب تر

 زا تر هر رمان اهتخار بت ناناچ سا کادو
۰ 

 عباد  ان _نلآر تر اکتبر و تورم دارو مژاعهدسد ]او 0 اما وا

 عن( خزم تک یش نزاطرآ

 باغ اری» و تاابضت»دراژار تبسم یو میگو و

 7۳ 2 در دن اش هم و رنو رو رتق متن نانو قلم

 اقا ری نامی اض تد |

 بردن ترشکژ او او ور ترا لو و پل رد هری ضو ریش

 ناو تشریف نقره جرم غیب ناتو د نا کراصرتو دو
 تست بو درو

 ات هشسابوراش نانارگ تر لس دا

اعت شب همسر لس م طور رپسلتفلابلزار ابو وانت رغم ت تکنو
 وزن اط

کو روا و ناطاس شرم ۱ له ور ورم تنوخ ۱ ام ی ع همّشسر روسضتس#
 درود حر 1 ا



۳۸ 
 منوی و نشت رج چرا ار شر اتصال

 ی  ز س
 9 7 9 تن ور
 3 15 ی فا ها

 رس اب ل فجر لا اکت سام د ی 21 اناکس نسفو لب لدزم لاری

 رتلوصق برم شی هنر زر يا ناقص | رو و

 طاسبصرعرب عرش حاد خانم نکرد هاتواوو کت بس( روشتل شی

 ی رد یر زر شل و ترفص نتسا را تسار شور ام

 تست با جرانص مت ض | و جنون درو رک یوزر

 گیت مار بی مت یاد ام ذو تشنه ار ا تشک

 هسادیاریزاب بابرا تسابلد هرم شعر | هتسس و هات یامیاد پاک اید

 / لنز ازت دسر سو

 روش مر جور شا یو اشعار هرجا ندید زا تصرف

 9 تنسیم تر سر

 ۱ تللروآتتسو 2 ار لا نلاد هتسساونبسوسو زا زاد داد تسارزعستزش

 چرم و نا داشنيزابزا نابلاط» ن اماکن آل اغتا ان ارم او ماوزفر یا
 ۳۵ طلا تفرط, اجر امان نت سا برط ناتو مسی ب4
 من طی لا ( تس4ناچ باش ابپ غربت تمشدا

 ۱ 9 ۶ اد زا تبسم یزاب نا آرد نو را ار سا تلود
 نامش زن آه چانچ سورثشرتف ا يسطاتم بیتلو یمزنتس تک ابا
 تام نو و ریش ی زاپ نرو سس ارٍجا نان تساوی لوکس

 و ورب رم اوتتهو و صمد اکو رب اخ را رو شاتر تسس تمعضرا مر نآ

 را رب رویم بسلاف سشتیسرخ نایب نا اقح نزیاقد تسماهدسار

 مت | رو روت سم اب زا لاو فهم باغ نادر اب ی نررلچس وب 0
 اش لوصح برش بیام" یا و ورم شات بد نافلس

 لام اک .عر اف ا اسد 1 لار اب تبیب هشلام

 ورم ی ی راس یابد ! ارطو در رسد زا میاد ل انس ور اب
 فروند روس تم کا سم امییم و مک هیارس دن اگر نژادی



 تست و تو جو

 : بس نیا

۱ ۳ 
 ژ اس نوت( ناجی تر سنگ دورسد شرف منا نر

 ْنک ریش زا تاوصاو دازلر یا نادزاز او صطز نایروتطو 1

 ساس تیکر نشکزت زاد منحرف 2 ن او مو ل و نسرلسا هرم کد تمساوورس
 لرلاب ساذاو مع نر , ناثعلهرد ور و زا پاقلرگت بس رس متخوسلاقشاع تب ۳ هم 4 ّه ۳

 وام اب نایاطو در ار شکرم کد تب بلال می ککت مس ورد اساراکشآت سگ ۰
 انس ط اسم سارصين#» ادب ی ۳ کا | اب ناصر ره ۶ 1, ۵ " 2 1 8 ۷ م

ی اش یورو رس يانکم طاشتو سرش پسرا ار یه ؟عسا مافرریا
 هو د سام

 یا دیش م مرد نناضعزس سیمان نورد رام شن ار نطق گز
۱ 4 

 انا پا مس! سد راز هاب تسسه

 یو ز» ررتسشنع رب تس/یعرشسرخ زنم 8

 لو زا ور 47 ۵ نا اسد ی هثبرد دا 9

 و باس یو غیر مه زا برطو دوس تناورد پست تین ات
 مساتررغ مراکز و ر تمام  تسیس زا عررظش عقد وری یزارلو لا کرد
 ارس راک تسسار کر "فک تیف» فا » یاب دم کسر ارتقا الا نااثرا

 شن ۱ ورخ ترارمرلفتصم سس اور ناب یرلظااو تسمار زاسدن یو پک

 ضور لطاسرچ 7 نارمپد ر تسولگر بوم ناروگفار سوز ا توقف و

 یار صتتص و۱۱ تستر اجزا نون سان اغد تسلط او از لول

 هدر و شیماطتمس نی خر با پماسحو نه سو ژانر
 نان ار شررو تسوو ماری مژیساگتسرمزر تررصوو مانی زاس, رصسقثم
 هستم دن و مر تم اردو درصد ار تن اما اشعبو تارا لو

 0 نوح و و )شم و بسا او ورصف آرام یی لینک س وزرم

 تراز وریتر دم هر اپ مدد لدیم خو مات خم اقهنتسا ابرو

 نیر طسعلاش ان رضا نا ی تس هو راه ۱ یاب قتل ضد

 سشخاروا بسزو تشذاب شوتن ی راپبمب مشت | یر اکو پیام

 سلب تسم نزد قرف قرود طاخن و پیر نشت عرض وا فکر



۳۹ 
 ارد فرنگی راس هوزبرکاد ناب رله دا یملازحس
 ل تزاوم رتفز مر مپ طلای مترو و راپتفابانابجررما هد او سالجا
 7 ترم گرام اس ورم ندختو اکع تفدملر لزعر گتنار۲ طباو

 و فا لو تل اراوژاو تنخرد بل م + ؟ مورخ لوح ارس لا ریماپ تمشطلس

 ها نکته عرف نیت ر تام تجسم هاب
 | تلگر رخ کارت یی تشاط لات نی سرنوشت

 و درو نر تاسیس

 و تا نان وز والد ناسا شم حروبطمغا | و ۱ تسو ارط هتسانب الا رب
 ی بمسلام» ران ورا داف هد دور تس اس ناتخزو و

 9 بو و نیا او یوزر

 لاو یاس تا عب شین یانم
 * از لس بت روا تضمو شاخ تاچ ام مد ارد

 تنخاسایلکش از رو شر تماد او ریز زا نوحس لپ نر

 ۱ لا ادستلور روص ای ارور 0

 میاسشاع نورد هسو زا لاج 4 و برو سشسع ما ۳ ر /

 نا ین هاب ناتسدز نت بع تاک ار یمو

 شم رانش زر نگیر  .تششنافزم نازا خر اخر
 رک نرم لابدمز ۱ رای و وب تن هثصز ناصر ب

 0 او یر خور نا رد دام

 ؟ م عیرم تسا زیدا نگ نیدد ناسواطز

 بسو زر لی را لس وزپ ناپزرم و نایلختسکو ید یدزباشر رو اطلس

 کت بسا او سن تبار مع زا تصور ابو تشو لاقتسا

 نت لا ناونکسیط زا هدیو 2 (راتمل نیل و و سربع تل ۳ و | بروس
 تاطاز/نازاوپ ضد ناز آف ناپوگی تسرنو نیو برخ تشلونشم نما

 ناسا دوو ی 2 نا مع هتل بسر ط نر مرور اب ما و ۵ رد | ۵ 8



[۱ 

۳۵ 

 تر دز ریس... یناپسسلاس بن اوچرلآ ..
 و و وبرمنخ تمربض ار لتیلاوق یریپ تمحنعورب دشزگر داتشبز ناطدر تند نیرو

 دیدی رس یشمتب لورم اف تم عر شو اس مساوی ارت اب لیاصعا بیس ۳

 و ریش هاش( یورش تیک وتو سوق اما رد تی اب مات تبارچرا

 لاتشرد شناگذواریژو رو نشو وب اد ار ناطلتل اک, دن تبصعص نررورگ جک

 . بل اره او ورم مس روم وج هدر/یتت داش هرم رضوی

 گرو /ن زا تسذگر 1 !بلطلو رد زلاکب تور یو شما ! اردو ور * تعلغ ی رانارید

 .ل ادع سا تشوس رد هیسر فیروز (لافتزا شو رک ی دبخ اب تریذطروکر لر

 رو ورمرو هرس, اعترب تبسارو» 6 تیلص ریس بلا

 یخی ارم و نارجریلفز,تفا قشم تم تک گان باز رو هننسلاس

 ::یولعتمالخ تکی یر دستش و ی اچ یراق سال تطناج ه زا

  ژیزطلت کر شمار رو اقش» حس نکس رام تی ورد + ابو تساطا ترا

 تنگ گاو رپ ساب اطلس و نناضبضمارجو ابناغ 7 ارس ریه ین افش کرم ۱

 طامیرب وب تل رم ]وارد ناتتسارمو تشاد مات تمیطر نی ات

 بیپ شا نر اارص ال مر وری گن 1 رنو نراطلس تر شر بس اش

 لاو ریو ( ۳ رحم کشد و لای نلص لا و ایم و ذاتی اقا اش و و وب

 درب و ریز ون نرلرص جا وئمو ورظ تیم درو تم ر کت سوپ

 مع تاطنسم بدم اش تعلیم نیک رد لر تبس دی حتصر نافلس

 دی اما

 ارام
 تن ورک لاطاسو رسم ور وبه ورگتسصو مع ندیم ثیاف ناجا

 تب ان مال! رج ار هر شف لط هل سس دور ه مر وصکز لوس و و تب

 تا طستخاع نر جلیل اص او و و ناف ناو دژ بر طیک دا و وب جرازلاوسد
 رد درب بدست زا ۲ام لاریم ! تشاو لاو ا تس و شب ونک و روفعم



۳2 
 لند نر زا نو ضرر لگن سر ناف تم ۱ خش رو یروجدزو را جرم

 تیزر وز اش و ور دور ءاّپ تسداق ۱ بابک هم ام سا و تون

 تاعلاپموزجو ( ررب ناو تیوعزاایور تم تیز رگ ترمیم ورا ۸

 رود تمام زر هر ژماش تشماب 4 شیر سم و زور

 واین متنارو سا لغ نام ( کلر 6تن رزفض هدر ماقتا ماتم

 خوار ار وززماشو رب ید ه اگر د ناسا بر قو نوش

 و روال گاف رد لرف فاش تنم |

 ۱ مد ساره باتری( داک یخ رز دم تم ناش

 سل اولاد محبس/ كس اش کج بو : ( ی سانص تف اش لنررش نما

 ار اب مته اب [ تا ان رتفر و ریدر (لوخم تم صدر داماش ارم گیرد

 تشلو مال زار ی ناطاس مد ماش تر سرخ نوچ مصقلا رمآن تست

 مص و وروارب ار لعرحو و ساز و رشیرخ برش ب وریضترزا تشرر

 یر ناطاسرطاف نما 2 لوو سا رخ میبس عرش ید کن او یر تصرر و ۳

 همش مد حس( شا

 پا ملال نادر اره نا اد دروس لاو فور ق اگر ذ رابپ نبع

 "و لول اره مض باما وت توعذا یایزو یات,لاکم لانفر

 :ییق مهسا تب ولف .. نرم دا غرارلیر

 لا اب نادابتنس الا , ۰, ابدارگالب رس ی لا غیرد

 ن اراثزا بلا اون نره راب هصدگ سیا رب
 جت زا 7 حر شید است تنم اب لد اره کام ناتساد نچا

 تیشرت نایباتنیاناتیفییاب قاجار
 رلراومس 4 اخو وار تئر وذارز رب ناجا م ورا تشر

 ۳ شم یانگ تسملف تفسیر ما

 ۱ تسیسب تشکبيترباس مملو یاد



۳۳ 
 ناوارپپ تتجتفاسر تب اد اد مپ انس

 لیمو ثمر تسلاپز تضاصتلالد یلانغتلبا ؛ تسفو بدو لی

 تب تیمی ان مرور 7
 دم نرگس مس فرض رو رنو ور لاب
 کرص تالاحا عم اب ام لمعلا لاو نر رب لو شیب

 ببرمارت نیش وژیر وا هد ۱زرباش > تسر ناتو يا یر هورصضریما ین

 3 ات رع تناکطو 7۳ هم زر تسااو لیانف تبسیضنوچ منت مو

 خرد ادیب ناتسس4 دز تسداوب ناسا ف تسارتتم)رباب افراع هم رایک
 یزریخ ی دسر نت ۶3 مش یا ی 1 قیر و تیمار سیسریف تینا
 زار ۳ سم انار دنا ناز تیز رز ریتم اش خرس رم

 متخاس هاقناف عمه رب ناّتر لتسوف هررم لاساه رپ تنباو هزار

 مییفس تور هی رسا ون یر ته صرطس رب نام تعذر تناسب

 دات ۲ رم شن شم شر نفس نا بلد رانی

 بانک درب تش» ایا ۳ ار رعو

 ملاصد 5 1 مراسم نراطلسنا رازتخد را سربرگ فجر امد ناب بم

 را ژل زا تفرهوژماش نازی الف ی تسامرد یافنازب هد اساس تو ) ۳

 اصرا و 1م تسدت ایسقعرو ار تیر َ گییهرشرما داف مو تی لر لع
 نی لا نا ناو دی هوس نرو ناسانس اف ه مد هک شدند 3

 "َر اول| ما یقه تک اسرار له تشیح )مات راسلفات نایب َ

 نا لص او و ریز ز ترا ه کر و نا دا هر ییانتما تماما سا هر 4 1

 ( 3 نیرلا ءامب اعم وز تسایفصا مس سایر | قلوس تیبرص و کا
 دام سره سلف ط یر 2 ۳ خر رو رو زرد کره | ست

 اتاق قفر نصر رار تسو اظط بازو توس .راشآهش مس )د مرگ و ور رز

 ۳۹ ی

 تل تا کناف ۳ تا ؟۶ اتتسسرب دن وک



۳۳ 
 ناله ید انا يرپلد د ری برتر ضاق ورا بس 72

 تلعا,نار اتسدب نان : مظفر ۳۳ ار ره یا ام 4

 تحاسبسه با اهتمام هد اب لک ساب ممتراصح و ههشاد دم 3

 بس اب و مد ارد رد کر نااد اب نام

 مر ۱ ۶۳ را

 نر وو رم می مار ووشتنساک نزار و تسررس :

 رنزیم ناو راک خ ساب کت رنو رو مک

 نارووس می ثسرافم بد زور ون نا تم رز

 ورم ار بید جا بلک و ی اتضور رخ نرم و

 زر ف ناطلشرانر رنشترصتن ابر ورم بش امام رقم ورم شو

 هبرللاست ِ تشلمر زاررلت ساغر لم هوم اژرا تن شل ین اب

 تطردتفس زن 0 "ز لاو رخ نالضطم ای "ً زر وتو رم خرسمیب ی تلتررب ۱

 " اورهچ لحن ز ندا ار و راک و موز مگ

 سس بافت رمز اراده پس اکو ] واررو سو روم رم سد اونم یر 2 اعازا

 منش اوز ناهلستسارایب فال به ایا عازم رله ناز
 زالو )تن اب نارنسنلرق او ورک

 م امار شس اب هد و لاکیا نااسروتس ماچ که نو رو در اچ نزار ۰

 و ویو تم نا اد دمت رج "لو

 رومسالاو او وم ار ایه له دنا ثمخ ب ناهاضهاتتسیساب رشت برتر مهر

 رم هشتم اهر تط ازم مدرتمطب ينیاطلس ار ناز ر

 تاب هرس هرم ناطلس وب ربا رج ۱ 9 طور نامی

 تسمنراد لات نام

 ۱ تم هی فر ۳ ضط شا ز
 همتس تبلام تتلو هفتاد و رب تناوصل ناطلتر هد اش
 مدرن زیبا در هک کبد تناو یک زا عراق !

 بسوی وب و 6 8
 و نکا ۲ ۷ ۵ ۳۳ 7 و 7 ته
 ۳ ی ام ن یو ۲ 3:9 3۹

 و ۳

 ۳ تا
 تا



 ی ار

 اول نا ست سس مب دل غررم روب ناو امیر

 مصتسو و ول خرم ناز رک نم شو و ۱
 ورم ار راکت فو د هاو بنا ای اصو ر رو نرم | ناراگشم دوش نالرف ۱

 مس + یراور یرنر راکشتر طت ْلد او سورس و رب زر یلاق
 تر اتستاکررو رو داکشراک جراصمز اش اف بیس یر ۱

 اشرارس نا یر ناب ام تافل ی بم سان هی ما

 لر ی بش یدوف تدرامهرپت ا ماش مر ماش فر يرَیسابمیضاق ۴

 رک تفلیم اب لاد۵ ناغرگ ال ر اش تب ارب ناطاس تیام رخ نوچ یی

 شز رو یعسرد و وور مراکش کری مطب تبار اکد نیو اش( ربا :ناطلس

 فقر ور او ور آی ای تسیشو هامسلارتارب یر يداد بم مو يراوس

 تفُر /یسفآن افرا تسمه تفرش نرخ نیا تبسانص زا ناله

 "اب اطلس نوبنشسابه درک ا ام جو یی باورم تن و لاک راد ال ۳

 ثیااو تررف و تسوف سا و رج و / گر سنا او ام اپ ۳/0 تبثطس

 مشببل فخری ۸ بسارج ناطلستسم یر گرو مرام تم رگ

 ناطا-لو تصبس تسففر تورم و لب لر زایی تح "باب تبلل»

 تا لب کتسس نازی زنش تااو یسارد ذوطملرررخ بل کت مس)تعلس
 هتس اجر وما حررد نیرلا سن اطلس یر اد نسل و ۱

 تک نایناوسع ام رگنحو بو | قتل و یرثباب تن ان اوض و و

 اور موس ناسرهررزر اهر ورق ششم هوا هد بت

 1 3در يه لام دز بسر ورم تست و 3

 اور یر ج 28 ر اتو مب ملقب لر مو روم ترا اش

 سا هزاورو ووش هشتم بآ لا 1 نا وستخلوورس«بلکاسم تورطر اجر

 سا ( ۷ سل زار یبر شب صحن ان تب راز ار آخ زار
 ار شک 1یلااد و نایاتس من نافط عروس ناب | دا ورب یا نر

 پسجارثع ایا بو ا"تسافعو و او رپ هبسزا نیدلا سن زرپب و رنر یاس تم ازم



۳ 

 ی هر لد سر زمین

 ۲ رب فا یک تررچ رنک فع زر و و او مضنابو رشنکی ابزار یلو امت

 ۱ ۰ سگ زاس يه شر ا حین یآی رز یاد دنشفادچرد یترشعر
 ۳  نازرو هر ادورن لا نا اطاق تشنه کت سفر ار سای
 بیر تاب دنیا ی بلد |وم مس نریم ارگج وا نچ یا ا

 ِ نر زا ی زاد رپ هتل دن یی رم مشنوخز نوروز اتو همش زا

 و روس » ا نسل بای ین لا چ هد کفر عناطاتر موم
 ۱ وربتسص الغا طباو رو مترا و رک ۵ ار نایالغ | )ناف نر قرن تنض ور

 1 ۱ نر ۸ رق

 ورد قوت منو تسار زهر باب اکرم

 اباد لیتر رک« ورزی نام 2 تو ون مگ

 نبش ع یاتبچ 2 اد یسزر ناصآ ناد و

 دمو نا یو ی مت مر

 شب اسیچیز زاد تن رب بیرون ر بر هی ما نافلس نان
 و زاد هرس هردو دادم تور ی ار

 علوارید و لات طثسو شساو بیو ارف مر جو تم عنصر وی جروم رب

 تن ریزید# هردو یرودم )9 شعر تسذ هد رد اف ی داش ار اپ

 و مو زمرد نالاش دا منا هر سیم ری برولف بوعرمو ات لاو نربطالس

 ۱ و نما رز و رتبس تب تفاف ار شغل« ازت ۱

 زنم را دال ام جرابتراو نزغنااییداکه داند امیذاو ی تسام اتمزرو منوی

 نیست سرم رج اخوان ۳و اعدام اپ

 الا سعد ناب غرج و هدنخزف نایفز امت اگر ضد آی کی ناچ لک

 12 ی ندرت یر کن

 ده نانچ رب دن نو 0 ِ ی تر تم زا

 ۱ هاختسم رد شیخ میم را زایی نی تر س]
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 تشزلسشیلرنارو تشاین . تبشوو هر د لطرم >
 ریلکر ض مهمشس خوشه ريسر سسرکش سا زرد ناا

 ۳ ون گز دیو درب

 رس رشضا گارد نا مو نقد عسل فدا

 از 6 اض نابنغ او ینبابم شل اف او رشص لاو

 نت ور یرابچ وسرذ نزوسصک یر ی اتو یرابچ لات قسازلشو -

 9 یر ؟رابصمو ی! ام ار ّ دیره 11 رضا ۳

 ته لب ۳ سم 7 شن 1

 قنارگریش سیف شتمیرچ الا ياص یلدا هو
 هایی خر احر هر یر ماگ ید 0

 ی و رم نکا شو ری وط هتشنادرایل بم نارذ اب اطلس زا
 تکرو شم > تراک ای لات لد 7 ژ اسم زهژز لکوکو نناتکد اب لر

 دم زن کم او مپ مص زمرد یازارطحرع راو مراد تم و و تفرش رو عن زا لقکم

 فن فی ی ضسصخ ناافسزیلکنی | تیک شاد طات بوک و

 ماش ورچ لذا رز ایذ نزاع لس ای زم مات و لقل راز راک زفا عرانس
 ناجا لجن 3 7م عترت 9 مو و ورک اوتیسم ی ۱

 نآلاساو ننه نخ تو نر تس لد رو و و ات رفتار تر

 نانو زی رپ ناب مر

 هراگژ و دور روطتا ترس سوگ رخ لاک ارم فر رم ری دن نافرهنآ

 تسل.تسا ناف همت کس ابی بکش اف هد رو رخ م رب ار ناج نااطتشاطلر و هاو

 مم مربا تای روس را !1رط مطب رک تم بینش مد لند ران

 6 باقعم دتفرآنات نیا لار ۸ فن اخیذاس

 رای ل اف خر نایت الا لاج هریانمز,هنخومآ ابا یاد مب دنا سو درون

 تاسف نو رشت مو ون تم شم نرح

 هم در ص۸



9۸ ۱ 
 اطلس مر نم نرچ یکتا ید ایا اد ارب اب تیناطلس
 روش لی موع لو زا غافل تاب ایم | ی زچم زارگدرسرف و تایپ ساز
 ِر 1۳ ر مطننیاگی
 ال یر یاسر صاصقجر ید زد و رییقفل فو زا ارس رب همهخ ترم

 تل ابرو تاشفانمو تماععد ارغو تسلود ناکراورب یو اما لر ورا تنش

 ترا اید عا تس ایصور گر زا و یدرم راک ار لرعروما جیلورد و کز درب یواسوا

 ی ام طعو لا تسحر کر دو دو بت اهدا رقرگورپ

 یرشارتو طیاوضر یروم تان ری یاد »ما و او ص یریش

 [ بهش سو تم سد ناملنزسپ < هوم امام

 9 یواش ساس | تفار لرع لاابنو یدرو تن اقسمو

 ۱ درمان مشمزو روبات تر لرع

 ۱ 3 مک 1 2)لوملدد اموزای شپلرع

 ۹ .هس ما يرمسم ورطف اد دابایر یخ او لوس < تسف اش اطلس تور

 ن اسد نرامورم الوا ی دنده تر بسر یدومزار رز

 سادگی ی نیل یا#ءو یریا ارگ تا زره 1 غالبا ار امر نازوطر ناتوعو

 نمودن کا ع | یا رو ینشکر گل نر هساربارر اکرم

 گرام و تن اسیرشتست نندرخ بار رب مارو يرنتشسذ گت سیو
 و نک ِب «ميشورآد نایمم ندرت رم سل لا ارژو م فا رو ین ۱

 ۱ اکو مار | دعلاا تشار ۹ اد و از لگو ار ژاوی تسرخ ن ورطب

 کا زارشاو ریز اسو لار هاو عساد ! ار رید ربات ما تشاتف

 1 توو یر رب یونصرسبالصا و یو مای سس اجو رو تشفثارم و فا ریو و

 اب هی نس» 5 ی مش تریاک هذاجرپو یر بباقم ترا زمعج ات ادینو یر ناگرزب

 1 ۳ لات لافو یر بک تم ناتسوخو نر اپ

 هم رب لب میس و هال هل تسو ۷

 مخمل اب تسدتصما رخ جر اتعریر خیاو
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 تن ها.مسو لاسموزرر| ینط ترم

 51 لا و معنا

 نی نی قرا» وادالوا او کنه #

 |( ناف لر هد نان گود رخ زا مت تر نم دیه هود

 سا یر کرد ط ام نیسلا ثسایخ ناطلس نشد تان وب کلام

 ااو تیاثید اد ناظر کر مش ساير نی سو اوز ار رس

 یاگاب یدک لری لری یددا اراک عوو راثوو رب بت اضو راک دن

 61 و ید 5 ارم ما راه

 یتادابس ام مبتنی مک یر تی اتنولی چ
 . دن بام داکر هک اس ی

 )لغو اراک ارلشااد لقاراد لذا زا ید مرز تاک

 بشه مو یدوم من ی مش مشز ص هتک یو تا تششاید 1

 لا ا بس فعال نصر از ضتکسر لو رچنص يا یزد

 یون
 ی ۷ اوز رکن و ۳ رد
 رسد اب نشستی. هدف رجب وا

 9 لر ی | تشاو رم ا 14 تیپ لات سید هلو هر رول ومزطسر

 تان (ژ امین و شنا یاد فور ,معشنو راوچ و رام هسار و ۱

 0 کین نادر نت ار ارد قراری جاست بسا
 ات نادرمز یی )شخص وار تن رو نمک

 ندمش | نوچام دید ها جلو طور کسب او

 دارن هازورف سیکل ۳و لز روز رکن يا تتسالفس ار ترفآ ها

 رد روا ه گرد 9 و ثمسرم نر



0 
 شاادیسماد ارد ابد اف درک نر ۳ 1 اارشو تسایرم ارق نان اواژرا

 _ یاد الکسا ا زا ی رج او. تساب با یادر# 1/09 نور لر یاروما خیو مارد

 ۱ *زینر تشطشسو رو و تیکت تارب رب ناطلوم نت کر

 1۳۱ تا رو قمطم تعورطم ذعرماو تست دیر دوس تین زرد هدر
 ژاوا نیا ی دور تست 1 بگو 1 انتتیصو ید و اٌشلو شو مایرو د 9 ۱

 ۱۱ ناتچحار ری چ نام ۰۰ ناشجچ یار هط نیژمیزد
 رو هاب اومد تاب خراب و حراظ و وب سانشسوزیا و تسهپ نعناطاسکبزر
 ناژتیزو نایک ار نلمیمتسلزب و العر لضفر اداد ثیتلاقو»« 6[ اط ناو
 تا ابو نن 1 ام یاب تتلو لدانو هرطنفو هاقنایررهاستاراع رصد

 : ی درگ تسلیم باس هتو سر ندا رک کبود رو

 ۱ نناتنج و دتشصواو وخ پ تحعور هساسروو یوم ترصنووخ تعاژ تسارو

 - ری طول یر و خراطها گیم رس ناطلج نا گو قخاس توت ا

 رم نم مصری نادر نخ ناگتس
 6 ارشس دتخوزفیبورثف تعقاو دعا رکن تنسانخا نی »یار نگو ژ
 2 تر 7 ووبد 7 فو و ان شرم ناطلسگور نیز او ری مت هر لالتحا لا تو

 0 سل ز تسکا معانی ازیو او ترش و فرح سکس

  شوزچررشیم الی حیرشنووپ یر ازآن م تنتسو امن بسیج کوش سا
 2 ان تو روضن جد وتو مایفرم اش ننه وا روش هر برش کد شا
 ناز سذجکم نیف ام تس نرخ نیا د اپ( لا تیک اد با
 ۳ 54 مسطم ار و 3 تنش عزت [ز وات کاخ ادا ناربس یخ ادد / ترصدر تاپ

 تر شیر اکو نی کرد ما : ۰ تیم راک یک فک نشت
 تسمیردشنب را دلها تم | روتر وری

 ۰ نب ته پ و تر شزگرو بل گر هوم اش اچ ثاشن او تلاریب ناطل زا
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 هد رد امر فا درب ماطوا لاعیض زا دیک | رگار نیما الع ناطاسرن شن یعاروا

  کار نیر نت ناپیملا لاو نیلارصا متد اد سلب ناز زلف

 مو ار نیملالالهد زیاد رنررل ارص و وصف نرو سم 1 زر

 لا تشزد لغد لک دلم ما رد راز بل مالک و تصثر دونم
 طب ریش ار تم ناف هدردارد

  روم ناب قو زر هاگر زرد 7 سیو مچ

 اقضریصزازونم
 تشانوا راک آمد رک تشاورش لس

 کار تب هییطر شب او هک... ۰ تان نیما شابمید لیوچ +
 تاث کم شسا ی ار ید : :تساف 14 نادیا دور نوینف ۰

 مسلز مگ و مو چو متیجن نیل ِ
 نراطلض» گه نچعب

 سم لا نم /د ی رد ها ا تشصلو تلاری رس ارطزا

 رگناطتاروف اد تخگرد ۱ اما عمر
 راس امت ید تس یر کار دلار هو

 ارضراوطاو,ماطوااعرییصا
 لاقمزاسپدزیاو اد

 تشکر بط قیام يذا دور پابوا
 2 اجر نت کر يق رد لس ار نیرلا مع ناطلسزند اد سلوا ی اف تنم

 یرتطلستربوول زاو رپ نت یک اوا جزو ۱2 ۱
 رها تو لاسرایچ

 ۱ ۱ آب ۱  0 هزور بی 0

 2 ۱ ۱ ۳ ها

 التماس نیل اطاٌلونیریصنایلش
 قادر درعرم اب بو گیر اّئ هرس« تا جز او رمآ جاری

 ۲ .تمز ازو بصنم رب عرریلا ست اتو او و و دّب کار نگیرد سای بت »اد

 (تسلار ابو داد فارس شب رو و ورتچ سد اطعو آخ صلا طه د او

 .رلالد گراضفل مادر او کد شرت وصو و مش دوو نزد هتسارپ تل م#

 لوومرفوزم 7 یرتگت رسم کود تر ه وار و مط اوم لالس
 اتم

 تله اگررب تر مابق تسووف کی کس کمر اور تسم اب باکرومم الا و
 لعیو او رخ تمس اف هس اتم سا اور این | سایر مو ال عهیضم ادا
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 . اسیر لجن و اتتضرف ناب تپش يياررظنن یار بلک داد کف.
 بکر زا نااطلستمآه گه بن اهایملاررپ و کا هتچ اد دکل وزعماشقرر

 تنانالپسیرد وب هر یاس یعو ورو ارد لشن ار خرم نیرلاخر 7

 دانش تشک زور لعنتی تشلرزرمس 1۳ لداودبمس قمار

 تکیرتورا ورم وجه منی ینح لو جرازفا متکی فو عدس ید اج

 لر او هرم مربا زا تسنیم سن اوم مورد تپل فرز

 تشریف مموری بل نایت زر تر
 ورک ) تسیبیررم  عدتپسر ظفر امامی یرلاز منا بخ نیا و

 تر بم لوطت شف تیر سام ار تسیزد بل مان لو
 نر رد رک لا مانی تسس زپ نافاسرپقن بیت اب بنآب لگن شرچ
 د/ت شنا ریرغورش سیار رو ای ه دیساو رب نافلسز ارارم| و رب فانم ناطلسا

 رنگ نوگنتف نیر مر از ساک ناو ورک سه 6 نفس تس اع نیا تسسو زا ک

 تشنگی درز لماسسمدژا ناطلسم ار دتس طب تور نزبپ ناططس تفا
 رسم رد اوخ ادم شتر 7 و بس سر ششم 2 ن کت شنو ساوه رد

 ندرت ارج و روش رگشل سد + ناف آکا مایا زود هچ
 یاری ایر بطنز لس ختم تسش تو (راذطا لا ناافلس نرو

 مات ناز لر تشدید جلد اتسسرفام ای ل
 ورم ار نرتزل رحم ناطاسو رم لب نیرلازعمنا ایلسمف و ریمل اسو تل ۱

 هد ماش ش ور زود رم ۲ فشرم مش ورم نشم اما تب م)وررم

 هندرز ]لو داد سیو داره رم ار جزو اطلس ار یو رب لاس
 ۱ فود مای ها بایولاسوور| تشطلتترم

 مانور لعنراطاس
 دن سس دن ۰ ۰  ۱

 نزاع تلکر وزرو رد تفت رس ال مقر ازم تافل نوچ
 تنشطلب تسارر ناکر اوونل سولج تضالخ تساکمب تیششاد رکش سسو هزار

۱000 1 7 



9۳ 
 ترا یو اس توطخ لو بونید تیم عرانعدتش زور بسر رعا اف تم:
 ربافبو ما اهن ام برف هرس اوت ترور "۶ شم هاب نرملا زجم

 هایوروغو و زو نزیف طاق گیر ریو اراک وزن ارشد اتسفمیضر نااطلب .

 تیبا رایتحا تیک بطز نیاطلسو منو ام تیمزنب و ز ,یصر ناططعناپ رک رک عازرد 3

 ات اتش لا ار تب همت لخ آنا
 + زور شش شکل اس یطد ناطلستشطا تسمه رقادداه

 3-۳ املا زاطلتراشرهاب لار
 مزار رب نیل ناضا شکن امار تیتر ا
 تر ۱ اش تنم ذو نافناپنردارایتفا بلد نرچورمف سوله تسشطلسءلرفب

 نز اسلکر نزاع ناطاسورشم» تشرورخ شیدا اب تسللمرعا عیب یبلا بم
 تی ورخ شاهرو رب اتو لم که درود جزا اجر رب نرلا ات | حرلنم

 ناطاس طناب اب ی رقم تسشاوپمف سید نیل اد شو
 منت نیو راک از خیرلاز ایت تک ؟ورمز ارو رخ نائارفز | هسمنچ نزرلازوم
 ينرل ارز ۳4 ناژا رید تفردپ هریزوا و منو ول مد ار یییلا بیم

 1 اد ما نزد مداوم تکاب تشکب جافزیما ی ورزش

 تا ابعا و روریص اب تک بالقفار ور ششم جزا جیغ تفسیر پ تا
 تشکيل ۱ جراتتل ار رصابافرو مصارف منش کد زور مو تیرف اشمتدر

 نرلا خر اکسل لا دصو زر تساطل لات برد هم گپ اف راک( دنچورپ تاب

 زوفل باب اررص روش روبی رشت شو گرو اتسرف کل ماظن پللب ر

 نام دگر و ار نزاطلسید سر رککمد اد عرالطا لاعنیزر ار نیرلاژعسناولس
 تل ار یکی عار ]لا خاکن بلا لالج شما عراج ذات لا مافن تم
 ار و رخ نرم و ول تشرلا عفو ترم او کر اهخ ارور اخر ورمو یا

 رتشو نر گن اطلس فسا تراز تالار رتص تخم اد رپ
 س شب طی ۳ اسب تسخاسن اب ناطلستبشرو ضر رم نناط استر یسو 4



۱ 
 7 7 او نایلسم تیمجاو تشلیخر نام نان درو

 نت شا نو

 ۱ ۰ شر عاطامتلی لال ناطلس
 ۳ ارس ایر تفت سر رها نافنا لس

 5 ال اد کم ام قییضو یداغایجد تشالمروم ارش سر ق 5 [اکفاو مت اصریامید داد

 107 طنو رم شم و رس اب مورب و خالا و نلارت منش نک

 ار تم خومح رتووگهیصر اطلس گر رب تا طازکنابا اما لا قافلا تشاد

 . وو شم یا اد تطاف کس ین رخ تام رقم تار نی

 بو در ین بن بیطرتتخس ما نر نور برن ی کنه زا کو هام(

 تشاعاودرم مزول تراز شف ی نادر شما || عن

 رنفالع 5 اروا مو ول ایت ه بت مشتی | ی تعلیم تبسم ا درد ی یچ ور ناطلس

 ریه اه اهنامزمینه اطلس ورد وو رد راس سیو ید ارار

 ۱ یر 32۸ به ارک ۷ ارناقل اه تیر و میساص

 بی جارکتسرازورماد تسیلج یلاف نلایج نییزاار و خم تسضر و رمار وریذمسم کرد

 طنز هدخ بتا سم مات تفت کد من اطت ساک

 . نحو س زور رفرب هدش بجا صریح لار اپ یا بر رذش اب یروشسکس 1۷

 طمشاوسدتخ ارت |دیصرناطاسلتلو ۳۶ ینباذوم کتک اس مچ پس رجب )نان او ضعا

 ! هاکو رد 2و »مسابل تشناو لاو هرمبنادرم زا تتسلارع و تم ید کر یتص  لالس

 (اطراش 7 گل ایپیهنخم اد اتو یرشب تنطلس بسا رس هد ار سیا ور

 لر ار تساغتارو دو ترضش)ریس پازل تشاب نانسبیلا بام عیب

 یه تا ایت دامن یا هافرگج رورظ دا رس

 !عربل رم يراطلسيرم 7 رب نیر اژهو نم بسر رییس تلف عن اطلس رئواو

 1 رسوم |یرل رز اتحر ۳ ترقف ی رم مو زو ارد وا ترصمارلد محور بی اتو ِ

 کنار ور یذصر اطلس یو ۶ جراوو ژازذَقرو ار بز ناطلسوو زاجم مر تسلک



۱ 9۱ 
 ثمر 3 را ناهلسر رس اس لی ار تسسچ مروم نراولرص هدییشلا اس ورد 1

 رگ فو دی اسر ناطلسپ تسسو قتل ور گپ افت نایینا تست ام ۵ نادر
 ناططسو تک تدر سرو برتر اررضلاطنا هما اهذاو رز و امام

 اطلس او روم قد عن معاد 1 سایز هبسدافتا هرس دایلود رو

 لب هداو ور نشر یهو ورش هل کرد تشنشتو تار هورل القا
 جن  ایگو لاس تشبیه تیزبلو رد طات ترم اعمشزگرو ی

 نمنریل رس راطا ماشزو نبرد شیاطلس
 ۱ تنطلت سری تو لقعزا درب نو رم نرلج تنه الغ تک گل او دم

 ور قارکو ترشخ سر جز غنامجظاطحا طازاو اش تازب تمالتسشمارت
 برط# هر و لاژراو نایررماشارد ارحو تشاداا قاسانجروماذابوا اروم
 دما لار ا زا یرخ نرو ور یادتسید لابمالد یاد بس دره تو منجر طسو

 م ترتط سرچ /دیناسزط فا بارش بنرشن هد ورک دم تر سرش تبع

 تم [ مو یا هرز یک تیک هلو ناکت هاش درب خلال
 ترش اروم دف گورخ تم لا لر ماست درس
 ال عررل سن اطلس کس امرح تنور نیز تمشتسرو عن دوس اتو
 روماوصم و بس قراطاسسپ نی رلا بس طتو میت ص2 رارطا و ز از آر یو ولوا - 7

 ترور اکر اد یسکر و سالوز ام شتس اپ نااشو اب نارنافزا زار ژشرکر تسیلاشا

 ور گی افتاو غاپرتشمید لیدا تسلیت طلشو ناطلس ین اسنانم او رپ بسم
 ریش ار یلطو و مد تراس سر اناتنرراصن زا نریلاژعا ۳۹ و مش وا

 هرمارب لو زا این اطلس تم ر 7 1 ۳ از نا قساناتلاو و

 درد ف را ناطلسرا 7 ابا نیا زا 07 زا لو .یدپکرب ارد

 ۱ دوو ار یطحو رسوم ار تشکر ر نیرلا سم ناطاستسسنطر دف قد و

  یش گلو ور زم تسجحر ارگ ار یخ نر ات( ناطلرنتخا میم اب ناک ما
 ناز ادرس پت ارد پی فطر لرد يد رگ هد هدیسر



3۰ 
 تیشطل_ ترور از ام تل تست مص آل و لار رزق

 بد لاک ب ی
۸ 

 نو یر مش نا ام
 سس اروو جد فی ززب »مرغ لجسللتکیب نیل بتا

 ته اند نرب نانا سی تشاو ادا وا اد شراب ربا مجنوربه دور
 ِد بت ی تسا لعنروچ دی اور | تسراع می نام تسالر عرب هوش علوم

 هو اکشادرم تساو ور ورد رو سرود ناز ررذد تمس ۶  تااو 1 ورم

 یشیینیتر بک )ریل ترش ( ناطلضا يد || طور حس هتا - رالی هاب اب اکر مآ

 رلاپسلیکر بان فا تاب تیغ ترم گی تشلد

 نراطلس پیام وزن سلب ابا  کر دمو منو ۶/۸ با تتسلود ناکراّیرد

 بحاصن] جز وشرلوتم تووض بشرد کد تیوگآزا شش مس اب نیرلا ققش
 ول لطیف وزرو |تصتطمرد بلک شر عراهنو وو

 جز نیل لا ناطاسورپ ناتسرتو ما یا نا نر ناو
 و وای فو رسم ومالذ ارایش ( ناطیلسو رم و هرصاخک ۵ مدار و ارس تخم

 ممسرع یب | تفررم نایب دنس تر ظلم درو ای با نرلال ال

 چت یان ناواشو تصمرروآابب تسهافا رم ناطاسو و] اطلس تسچ
 تموم شر ها تیر ترم تخ از یواش سوار د و شیر

 باخورب تساصحد نشان تساع رز جف یزیمتلانهصیسترمزارکل کای منو

 غم ادم وه وروا [ار سیو و تبسم ار کرج ار لاثتو تضخ انا بو ایمژادتخاس
 مهم زوو وزب علوم تسدایخو تس اه صفا ری برکه ورق تر

 رد رد ترم یمینشاتعور یه رس 1 ۳ ل الو صد اف سو نفر ابر

 5 و نویی ۳ غلام هتسمنسمد د ( دیدی ار بارم

۰ 

 دهن 5:



۱ ۸ 

 تخاسبع اج ناب و میش رس یراشدا ترازو رتتچ

 شنوزاهد اد اب ناتو هشواو یدزلاود تراتسداد شام شش ناطلسنیا

 شبالقت ب مار یرناثفارپ قاتل رج ساندار گی و "مو یررتاطع

 یزمل نو نبی نادری فن اتلاف سا

 تمسیدرم زا هیات 927 ترس وال تق 7
 سر لج رو صعوع واتساپ

 ووا ناسرد  یرتتفگ شر امتسد تیز ار ممافلا جرابطا لا امکنتزچ" ,

 9 فرد ناخن نیل بارش ناطلسس ات عسکری بلا جز"
 ر موم رنو وه تغزاتمو تسمعیهروم ۳۷ 1 نالطار رب نیرخللسب

 اش ناششنام نا رو اب مفاد مپ ایرنا ۱ ارم هر ال

 ۱ رم تفکر رنش ارت هنقعاث | نایصگردتخا

 نان لنت و یعسوج 1۳ ف نم

 تا زوم بن ست رر ناو

 می افمنا لطف م ز رو اس ای زا رک مرا توام بنا نرخ

 بسزایی زا ناگرچرو نمد تون تابناک هزگنرولصتمو

 را تل تن سل ترم شمار تیر 29 یکوداخز

 + لاسداچ نو  یزدط انا
 1 0 ۱ ب زی ۱

 سر هل ادرار و اور تم |نلاولس

 نان تسلرو نناکرا تتشاخررب ازت نایاجداو یوم می 3

 ,طظد نکس تشازو ور لر او وا هساوسرکا نامش رم اوخ سد نما شکم اکرم

 طاقت ررکب ال هاش 1 یو دز نگر

 هسات عبد یمن تصور تلاع موز ت "گو اس شاسر | سا

 و تسکین کل

 نیر رسما و امر 1 اطلسو ر وآر و سو ترصشرو ار حلق ه هی لود



۳/۷۸ ۱ 
 لا عرس ارد میت ات تالباعم ار یا ام یاب اسد
 ۱ رایلرمظو هزار زی لم مود لار رپ ور پمصت ما اره سر مو
 ورارو 72 77 ایالت ترا فر تار درک ر غراافرلور تو ارو

 تبحام لب تررصفو عن هد خراب "» تض ۳
 رو تفصار عفت تیر آن نخ ناخن شهید 5 میخ وورک 3

 ین اطلس کرد بد سا نااطلس نوچ تشکر فرم تم لاوما یو و لرد
 ی الارو یدرفارسد رژر اطلس وز زر ن ارذگن اید رد ۳ 7

 تسخیر تب الو رپ درو 7 تم ناشرارب با مو ژراوخر نام مو

 داف رو ناصر یار رویان رد کمی الت مود مزمد
 9 آروم وار نم غذا هر رن ابد سا ازتسا ما متخورژا تبراشتهرارشو
 منع من لار کات اب دین اطلس تسمب د زویننیملا بسط بک
 نشزفاترد اعمرم از اریلطروما مظنون ریه ناطلسند نلارّتع | تی لادب

 باک گراف تسسدا عرب زغ نیاوت تمامی زا ید د ریس ساب دم و ه در
 وموالطا رایسب ازظرکه رک تا تواشرحر و و او و زرگق افت ورب فر ناطلس
 گو رم آر ۰ تنم فف)م | جزارکس اف نسریضب 5 لا اف نوار اوز اوج

 لب هد سصنمکنا لاوما
 ۱ کر تساوو نرک تیتر 10۳ بسازد

 ۱ مر و و ور تراش مو و ور رپ نامتصت بمب نلاطا تیره 9
 دوم تنطللاسوو و ی رها هما حریر 2 تبشک بام اک ترمدو

 اف کیب نیرلا پ ط رام اود ویلاسو دز بنات تبیاو اد 1

 حرو ناطلتگاژار پد تار ناتسکدنم تنسیم ات 2 ییرلا پاش اطلس ریز

 موز یو تشک اف سارا سفارت رد هم لذا تضا تم اش
 ادو| تسناررب لس .وورصنخ بب 5 !لوج درون اب ,ضو کس لا خور

 ال زور ذا نییلا بامشناطلسمر ازرو اریووم یررلا ثنایع ناطلس بیلتفت
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 توالقژ ناو منسوب تفاصرمبر مس نزاکز ن لصدع 09

 مداد یدرم و یدرمداو ریو اتسفارو مو رشمو لرت

 ناو »لیسانس ناو هر شل نرخز ۹2 ایرج

 هک شل تشی او ترش و شرم شر گو ورقس نزد جم

 وفا تش مضسار زن راقاتنتسر هر کا ۹

 میرم زا ناتسکد بان اچ دلم خ ناب نالطبلعداژتسیکنوچ 7
 بلامردز ۳ ارد یریمط ایاد ملاف تسلارف میاسو تردططلفر تنگ نیازو رگ
 ورزو ناطلس يا 0 انا رب تسرصتو میم وبطص# لصآخ ر او رزم 

 تاب تسار خیس تقی راد! تعص عاری ٌسنساز تدود لب

 براش خسته
 نظر یدایسب را درد نام ناغنترصن ارد اسب ناسا ان نرانسباقیف ودر
 و منرش لات رکن لیلا پ هتل تنخرسکا فو پت شت زا تبع
 روژپ ار هارو تتش گن نت طن نان مت عش تسپ هوا نلع

 ارث نام نتسلتو شمصلر تشرد تست ار تنی یو ال اس صوت
 0 و رب تسسم سیلک خزازا

 یزنزیس و رگ ابر ترک تشکر /علاس رب و تلاتجنانپ ۱

 توصخورب ر وار بال راوی و ین ور مشساهد ول یروالگینسصحملق

 رجب ناطلسو هات هسزوف نارد ابی تسم (رالفنامفتساو لازم ناطلسناک

 با م ٌیسابگرنگ اب نده 7 ۳ و هری ژرو تساف) عرمزرس ابرو زمرد

 وار دار براق سا تصام يرسرم نریشکو باراصو جاش ناار غرماد
 لودعزا هدر لی اس یار گرا مات قو فک سا نیش
 4 لا بقا تسیخو + اس سس اکو تاصرما ارز ام تیم

 مس ۳ ترتطلتسم لر هبسولو تم گبضتر روا الف تایر

 س و و تم و رز تسراف )ناسا ژثکء شسناور تناااو سرکه ار ووه

 مت سیا علایم طقتسک نرالطاستسو و اجیب تشر نیزه وز و سی



۹ 

 ۱ شراوز ار زره درز ۳ هامرباشو رب سی ترمیم ملیت زاد ام باتف آر( زا

 تمنک فا ور پ کم ام روج آلا دمی تس زاق رب اثر ۲

 یلاشرو همٌساد رگ اشمو رگ رم ار تر ناامید مترو نام رگ هساودنارف

 ۹ ی و اشیا سو درو صفا باوب او وب

 ۰ نررینشم نکس 7 نمد تسیمر نرد نم

 سطح حسرا نازی اب ک سال ار سگی اجر تم

 ی وز ات مش نهج اا درو کر وب بس "ارم وو ثد لج ناطلس را نیرد را

 ایم لود ۳ | تست هراطلس شیر "هی مد ور ترقوم ید یتشررب ترصلو ۸

 ۱ تن ارد ناطس هد رو عروس لقمآب لاغر دا اس
 وزر ترش | ناطلسگورب بید تخم زور هی پس مرچا ا ناطلس سوز اب»

 ۱ رب نراطلس پس هگزیسکرد 1 4 ض تو ییرد هتفاو ز پسا زا همش رز

 رای لو تسمالسار ناطاس» رس گر لرد هرم وری« کس زار تمشش پس
 نناطلسو روم رب ول لمرد لزشد نریساد ناطلسن مشی زد اس نو عفررو

 3 میسر نم تشکر بش هدر تور اومای زا ه بیرمت فی حرالص ناژاهد ید

 هو اکو اگر 1 رجب ناطلسناسو | ار مولف هرمآد مرد مارو تار

 ورب درج اتسنک مر ورتم ار ش!نراشاسز رطسسمو مش سرم ورچس دوو نا

 هاش رز اگسو انا افت نیفطرکلو لر ربو مش لا اس کی از حواس د

 مای زا بشساگزود هر ید بم اقا زوس تم مچ اچ رب
 تم اولا نیس او دار م اشایو در اصب "ام ریش دیک

 دن ارت نارد اید فلج ینارد الو د اب یزاون باکو اب اطلس ان

 هسورپ دو دن اوآب ایر ارماراکد دساپ هد رب دن متناتسا

 کلم ن اکتبر من او زخن ون شر رب بل ر رن ار لپ نآ ورود روآر اک

 لی روت ناو بسا فن مش یبلاپ ناو هنر هدرشتسراج» تارم شیک
 ۱ مو روآ ی لف نلاکتب یریلد » یردالد زا

 ۱ + ل اشن (ر



 ۱ او

 ۳ یه ۵

 رمطهرمزو لیوتمریزوا 7: ریمل یاهو لات
3 

 ی تفلع ادناهاس نا اف یراق خور [تسلاغربوریسهندازاراضف
 2 ی تنرعر لرلو عرب ور تیمربنافلسو دون
 اکززیوم ناودلتز اوز تام اطلس تش لرفارم روال تر محو هاو شش

 ۵ ام

 ساز" لری زانو او صاجزبلتمشساو روال تن ع هرم وزرا لار اشک ۱

 و رنو راتسز لیگ نیرب لری امد شزاب کورش

 است ی

 دو

 دو نم و

 کلوپ شو مزد ورم حر د ان هدر رپ  اشعنراطلس ۱

 و سلافیو رو ازو طبنول ور تلکس زو زاتکرو تبسالو ره اد فر تصور
(/ِِ 

 9 یرصاخ هرم اروم تیسالوب زر (,هشسرد ی »رم ترش دف رند تاارد 3# ۱ ری غ ۳۹ ۷ ۳۳۹ _ّم «  18

 هدر تسرافز و بال اون ناطاسرپ ۲ 7م یر و مال یافر و مدررو ان بماتساوورخو ولو 3

 تاشو تم مرقز| تا سدابب کار ترگايسف باتچو یدار تتسابدنایمد

 تشز فضل ژوخ ور رفت تو شرب نخ ها نزن کر اره کسر

 روم روضه نوش تنگ ي توافق رها قسم نکا افسوس و
 هرجا ز عنضکیب ننه رضخر مر ما نمد قراطلس زا شش ششم وورع
 تاشو رو و وزن یر ور یراططشزر هری اطلس تل تشریح اداری
 تام( ناهار شک مت تزفو ۳ مدال اجاره تو رششو ریش ۶ 1
 )0 0 13۳ _ئ و

 رکورد[ تنسیم رب انتساربطععایجار تسااراد ناز ار رررسیدلمنآ "
 ۱ 1 0 هلو ۵ و ۳م ٍ 1

 مس ارزی دوی سد نزار عشفرمرو رتشسازگچارو راوس تسیلودو
 تاصتانورفض مربی نرم زا لاووف تر نوار طلا ناهتشیرتمتساود ناف ۳ 0 روم کمکم ما شد سگ ما. 9

 ۱ ی هفتاد رپ دتساآ ِ

 شش کو جرومزو نا 1
 ۵ ۰ ِ ی

 رز و۵ ما | سشورفورسور راماوو
# 

 7 سورس پد يدتبآ نیز "سوی چک ورم
 نو [هسسارزو و هشتم ی نا زن تخم ر

 ۰ « "لو ار لم حس و متعلق | زر 2

1 
1 
 زازلز 1
۳4 



۱ ۸۸ 
 تب ناله تضگ ور نا ۸ ۵ 2 هاب نو شم وری 9

 هاش وسخو رو [!ر شل تورصترر و و وش صلخخوذا ازعرش ۵ دعا 7هسلاع نر وخ نیم

  زرد تور ۵م یو ورک, مر تراز رم م

 اقا قد زر چتزومطخم ریدر اف نیس تیال» ترمز ج

 ّ # اس تنش و پر تماس تنش تن لنت

 ها عرف تورو تسراعر زچباو اضور سخن قربس4 ور ناطلس

 ترا نا شرایط ناطلسر | ییرلا بسا یلاطاسنوپ نر شیر ساب

 تفارطارب یلطراک ست ون ی یر هو این سی زر داف تیشاهز/ یر

 هدر نور وج ال زتاو تل لند همه سم گرخاماط لا م

 اویل هدزز اب باتو ورم لادن رگ لا یو را ازسابر ُض

 سفت رج هگناخ تیلوو تطابق نی غر قزل بارسناطلاسو زن

 ۱ تا درسی نان دا اس نیز مو تنسر و مال و وا

 ی ّس نم ۳و ۶ ترش سو رتفسو ,صود ترم نت تبض"

 . نیز بان
 ره ۳ نراطلستلو مار رب سم نالطلسو  نرالکر دار

 ۱ لثه زب سرم و زخ لک 1 بشامزا یر بارش ن اطلس تشاد رو

 ۱ الور یا مش را 6 تسالو نت تملک ات شرور 2

 3 ناتو لاو تن مو شم یا قمر ۳۳ اجزیضف ترمز ورترگد رب يلابا

 : اوری یخا زره حر چرم اگر پیدا ات مرتب یراق تن

 وکار /تیزفهاتیما ام وز 7 قیداد زنش تسزودا ظکص رم 2و 3 مچمم

 میل عن سارق صمته رمص هز رو 1/۳ زر شس تی از مو را رم

 ی ه دنا وه اردو ر

 وار از زاد مبنا گلو 7 روشی نسحاو لب هه جردن یهو

 وا قد دو تانسکژرر مد رم ار ناطلسر و بح درب رو دو زا"



 ۱۳ 7 و _ت ۳ سا

۳ 
 هو دز 0 شوی زا نرفتیم 2 1۳4

 ریظهبزب ی دید هایش مین بر ساختم جریان او مما ماتم

 ار 1 22 ابو مس رم وحرصره تساو دو م وند لط ثالاو هد تسلا]هبساولو

 ماست اپ ن ارفمس ار ام تنسادوجرمرگا ت تلخ بارسا 2

 خب نا ون اگشهرو ساجار رزق یه رول

 ۱ ریش ثمر نآ | تفراقضزاو وا اه

 تا از زنز اقا دم ۱ تن اکه بان تمپرز

 تشتضوررو تن شیلا فک تبریک ژورما ع نکن این 

 ورم ید یببقت رخ ۳۵ ررابسد زر ج

 ژرمن شرف ۰ قرن مووی و اول.

 ح شیالیمیصعنا مار هر نو ی ذرد شم ح

 نت نام یر نم همش ارت ترچ لا

 ۱ ش لای س ی رک تر

 ۱2۸ ااو رپ تبط..بووم اطلس و وهم ما

 0 هرات ناو رس راهامی د شال

 2 سارا یرسدپدبرتکر اپ شمش وه ساره یچس وار
 روش سر زب نان دن دیقمو دو از خراو زار یینیفرضت خار سی اهداف

 ح یی ما یو

 ۱ 11 اب ات نیگ سگ ا یوکس اب زا سنزیپعسول ارییا ما ۵ شما رم

 هو رگ سشفاکرد فرز کراصم رپ با راهی موضع فک

 از ردرو دگر [! تام یی حب رها و و رو ارد وری شد

 تاتو یا ام طیپیرو و تراش افل ناتتس دنسدوا تبتطلس در ما

 نیل ماطن سالم تم زارارس ناف تساتکد رپ زاد لری ییط اپل نم و

 سموم ید ی تعیباتدمر لک یونگ
 3۳ ۱ 0 هتک



۸۲ 
 هرمز گرو تنسازوو بنر یفرچ دو او مهد شک

 ورم ژورشرم )رج ربقتش سد باضخ ضعف تمدن اش نور لو ری ۱

 تست نم ژرمن تم هرچ لر یار شو جت

 ۲ یی دزتتلییس بیس تر عطا تا لسم
 را زا تسسایریپ ۰۱ ۹و کی در تا
 2۳ با لاو "یرازو ریش رد یدر/ی دم هی تیتر

 ۱ لاجغرابردد ت تشکر بسیج تشزگرو باش ار ناف نم

 نلاج فر 2 تر نت یر کسر تفُ بگی روس نسخ تير د یسپتنارع
 7 تم تخت تاقر خزر تا تمعص تن زن تسلتب نوک

 و
 تا ۳ پل ریس تای رها
 1 دخت ورم یسصا ما اه تزابخ روش لذاد رگ ادلدرد ورود اپ هتتف اب
 مو تفاتشسپ وب تب انروو نیز نا ه دشن تله رسا گن

 تر نر تدجت لازم ناطلستن سن رو تخریب تخم چرم ار نسک

 عن ۲۳دوتپ شرور 1 مدت هو رزق تنوف بکر نم

 ۱ ح عرش وز لصز هر شش تشک

 زر هنگ !یسزو ناسا 7 و هشترود

 )تار سارط ثمر رزخازالابپ سان ۰..تایک هو [ز مش ناتلو

 بم ۱۶ ورزی | ممبر لد نر ز ح ورک »ات او گم

 اپ ۳ تل او رک( ریدض فرج لات ضعز هنر مچ

 ۱م اپ ماد بش رم ) هرز بلا ناب تای
 ۹ گل مزون رخ نخود و ر ایشجز تشک اوب

 حر ایست اب نا رززگ نوار نابتجمشب  ارزو هان

 ۳ نرتسورغ و ناسا از ار شرم تشررسز وری تفر لد ز
 ورا تسفوو نود هساثد تاب زا بر ناز تاب تاب ازم درک



۸) 
 را سم ناف را هد ریو تعمير هدر مولجم

 وا ورودی رمز هرط نارت سیم تخ ان شنورب هدر رام لاشم اردک ررچم

 نارنجی مافی اج یروص نر ا 11 امری روت نو تم! اب تم و نت و

 ریس صور درب اف روزت داصو ارقام مجرد نیا

 نان فیفا و میخواهد 11 اب, نلدز از قناح :

 میس طور ولو اوری همسرم دم تا و هم بخرم اض یتیم

 )تی بسم که هتسوخ دمو رگ مارک ۳9

 دابوا ناسیموآ را قوآ 0 ررب نوح زا 0 ۲ ۷

 را دز رس اعجرلر ام نر اگر دری سبد پتو نر ناطاسل

 شش ی مرد باینخ تعارف ی

 هسنوم لاک تب تیام نرم چو ادوزووف رم ار سس باید هدر هورچد

 ناسوبو يترسسار بجا و رشد و ۳۳ ۳

 یردپهپ ار[ یادی و مشفتنا اتو ربا 0 بسیج دمت پا ۳ 9 ح
 رم

 )کا تایم تا ار گنشیدوامتیروصتتن رو دبی تستر هرم 2

 ۱ هو یی تر لک درورضختا را یا صتس بیاد کی

 شست دب س مس اب __تتسساراربژ مشاهچ نا 84

 سشارویرشلفان رب... ۰ رپ "تشخنورپ قفل
 عراق هو عنصر ط بام نسب نور نا دا
 زا نورد دردی نمیر شو ی بم

 باش گ لر همتی ۲ تاتو مب ریتم ارج خب دان نایلاع نب ررشک

 سوار یه تسسا یاکس جدا طوري لا رجوع رم ناایمر» بیت اکع بصشلو

 تشیتکا لا مزرلررشن قارجاناشنر یر سی یر مدرک شف بوت

 بم ناو ز بسم ع نرو لدبس ماش 7 و رهنشمب ی :تتخو و ابرو

 نشد رب نا عترت هداک اد خراب دایی رج نا نازخ مرز نایب از ار نر ح

 مراد یاد اور 2 ند 1 بار رد لا تلخ ارز زو  7

/" 



 ح 0 ۱ ۸,۰

 جی رایرغب لشگر تنه کد تسنیم دل داماد
 " ناو نآی نو یص بسی دی ذی لپ اش تمیز ز؟ت سی همش کم ام
 "هرم مش الف ل اب باز ناطلس آمار ارس ناغکلوآرد وی
 مش نگر سانت داد تست نان دفن اتش لجن

 . سام طکي بل صاف سه رخ لب مد از با تسسورسزآو رسا ری ۱
 » رند یداسرح لادن تم, سرم و تو او سو دوم رسا ۱

 شنی ههتش» ناو غرور تس انصاف ا ین شراب زاد یا
 : ,«شل عباس نیل رخ ز شرع تعاز ریون اج» لو بس اپ هرس

 ۱ مت "1 می ط تو ادیپس تح اسد شقبجو تم رن خش سرکل در 7و
 ۱ نفع نکا تسخ اس جر ورد متسخار نا شن بیش و تسخاد یزوو کم

 لیفان رشگ واز تضاد اچ نو زا 4 اید مرز امام ب رپ تبسا
 ما حو) دم لصر تزغ | ار لامپ بسص اش افو سشزا شتاب
 5 طب من هچ خیر دی شوریوم اس یار ایم

 یورو هم سادشاشش شی ز اد تمسسکب کیا

 ۱ لس ور ی مک مر دردم تنسب 4 لر ز.شکحربا

 1 قو هر بدم تم قسم کت شک
 بیس نک نهم مص ماتم دیس خو

 2 بسر ازم صنان ..یستراز تمس ش
 طفر ۱ ۳ او »ماری هاب نا نصرتی ازطار عضو نام ناطلصفلا

 ۱ دم 6رزلنرب نم ترم سا ۱ نیگرر افشا تش شکم ورم هر لر

 هرو آروین جن ر شیخ ام زار» وررو نوبت سزب و نشت ارلاصتریو و

 لیفت لیزوطسهپنتگگر رز قیصر شمز یا دعو نو ناطلس دیو شصت اچ
 ۱ تزاهریچه درو رد ضرر ه 6 نماتعمو تا نر ار ناتس» نان زوم

 ۱ هایزا اطلس بینم ([لرعابا مش شاخ خر ا تبلت تاپ وه و تر

 ناببد ناثخرم رد ار قرهلد راک علننآن درب و مد بنا ۸ اد بیر لد
 ۱ بساو



 ۱ ی

 دا منا هو رو مورخ رس یو

 تا و قرلد» ید الدو نارقو نابا نا و  فو نایک نیا س لار

 تیم تیر لا ولید پاریس باما و را متشس اوز 2 ۱

 تل 2 نفسی حء  ر/ی یاد و ح

 نم تسرم تسارهمو نم اضم رنو نرب ی گی ما طور صر

 برا ماطع مطلع اب بو مزد راوی تار نت گر ۱
 0 ترظت تك او تب تیر ۱

۱ 
 شعر ناطلترر و قاتسارم] 2 تشدمطف و یاهو" ۵

 1 ۷ اکو شده مار لاسدروک دز رک ار تیلغژ ی نی که نگو دار ۱

 هرب تسالو قرازاةورو| |تنصم زدن ( زی تو اتو رم رای زا جبر

 هنر اخر طام تص ی او وس قف تل یباش جد طعم رییس ناحر رو و متفر

 ساجا ارج ار وس ناو تشک و سن لنوو اش طاقت اد

 ر رشت ان نا فر زیر ارظرزف و زاوم ارم ارچ ره مش زن اش عرباوف او سیف

 سایسا ها ار عرو تست لاجو حصر ظن اب تار ور دام گپ نز نازک

 مچ شدید تر رو شست نااهتر ارو] هوزوززط ایه وای هتسایشزو

 تو تح ال تصفیه رینگ + زرد تاشخرپ زا تر تر تاک رب

 ماتعاپ برج تگ های تزرشرصناره تنخاس او چیه نسوز یزل اووس

 ناهزاطنور+ تبروص_ ظنلو دا هارک لع و ه دیسک ابا [جف هات ساجا ۱

 وی کرم و ناندبد دا تعارش و حس دو گور ها ها

 تاک سا هبسکر ند روی نا ذریم دمشق ننرتففو تبسم اپ 110 مود درز

 تفشرب یو و عرضرد گاو .تسصاو ز ولو واز علیا از 1 ارزو لی

 و انا دم نام م ابو شاد سانت اومدم ما ابا"



 ۱ نی راس کم رنتفاسیتش ۱۱۳ ۹ ع عر

 ۱ مح مک اب اطهار لس مردم نام هوره ورضم ترم و تنت لاک

 1 نا ارور و ادرس پا مد اتش قم ریو جاش ون مار اتم

 هشت اس امد هم اش هرارافر قو رتبو نادر!

 | تو حر نت اقب ه مر به داتسررب دارد رخ لافطاد لاعد لا
 نی ارتش نر رج رشد منم اتش

 دژ تافص/ لک میم نالط | ناطآسی صفا درگت رد رابم ریز لار منا لار
 2 ی ببر ناتسسب لب یروالر و نت ایی وب ثدوصرم
 . اي ض و اد و یرو رپ تیم هو مواد بولت اغاز دا و

 3 یا نگو سم زار مکس یو بتاصلاو یژرد تمام ریش ین ۱

 الاغ شتر ی تداغرد ببس رب ارم یا دانم کر سس
 مر اکج | قو تر وری )مت مچی دگر و ی دادتیو تبخاسی
 لوگو شعور ی نپ صلیب تبشناو ضرب امصم و

 ۱ ارم جرات 0 شرب قاتسیر نسبتسوت هدرزادو بتاوت

 ..تعاص تیک زاو هست ۱ یخ مال تبیان اچ

 کتب ۲ تارا عامر تب تک او تبعات خر اولصوو لاع ثتمسو

 از 1 ی شیب لایت ۳ ی تمزو رو او مورد اوور

 ۳۳ هرددا نسب لا امری خشجل امر

 و ناجریم زر هرررگر اشنا جن

 زور تمرد نم رب وطنم
 نهمانعمو نییتریشو تمشازنور فرین یانشساع مو رگ یو ید تم ارتتعمر
 الطرا ای ار وتو لضف ترش اذ تبسو ریل و تنلیطف ۳ اب تشک

 سفر ۴ تم یاب تماعر اما

 کم 1 /عسوطرشرد ریساجر ور« لک ودر ف ورخرمتزو لووب نشت االوم

 رب تار 7 : نا ایخ ( 1 لر رد وام یهرزت هر او سا



۳ 6 ۱ 

 ششم نابذ ید سگ ضیا ی داهسبپ اپ
 گز مرا ودارچ چک... ناشی تشک هم

 دو مد یاب هم دن پاریس تسصماش نااهش ملا مات
 اومد طنط کارت رارو و رود و اف من هد ور ار خررگ جر ۶ اطلس لس

 "موس ارتش اجزا العاب اضحارریشیسم درو دلم اف جم با ۱ اطلس

 "روشن آل اداتفا اف نظرم لو دن ییمزرس نارد نو ترش قم
 تس مچ تبصس ناو فن رو اب مش بج هداا هریظل ورم تنانمون

 دایبرو ی رشنمیلتلطد ذنفرگ ه جرورع اگه لق جدا تسعرد

 وام نا ترم و لک فر مال جر 7/۸ تیر ژانر وتشم

 نفس سو ید رب 9 ربجرا ه رود خدای معما ترا موس تکنو منکر

 ترش اب تحمل اج زرد اجر تنیس رضا و دل

 ۱ رز عترت و گن اطل-نرربا زا و و ارس ناشلا ل ۳ 7 مر

 ناسا رجو را جرارتنادرفمتمار لا دنضخو دتشلار هر وشو رب تو
 7 72 ۱ ریق هد

 ژ ى گزو تانموسرز رک ی ید ایسوس _ٍ ياژاو هما ریل تساتزر

 ..وداو 2 ۳ تن جرالص تر تم راوی دترطاعو هلو وتور ۱

 وورت نر شجسا هد بنا یپ حس رو و /نانلرچ رتم زا مار

 اد ترا راز رستاک و تدطن و ور اتم برد 13 | درگ وچ

 انا: دتسر]زع تست 1/ یتشسزگن ارو نحو و ی ش باک سرا سرشار وا

 اوونر اتمی اعداد کنن اس ا دگر کرم از پسر مری بسا ارس

 میش خ رز فا نا هدوس ۱ میخاو تا جو با هدونب

 را تب طرق یوزر ۰۰ پیش اور یورز 7
 هیزلا درنشسلاعو بستن اطاس نورانی عبور لو دن تی

 ۱ اتم زاجحام تورو ۶ی تب انس زود طلسم او و زد یاد ریش نط ۱

 رتبه او ۸« وول درگ لات ن اهل (رگلپ هرس قو دام ۲
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 تار زا يه تم شان رچ اب هشت ترچو رنو بسم لب ا ناکرتج تمراحو

 اد (شفد نادر ايد ر تاراوتسک» نر

 ام نر نیمه نانو ابن تب لاسرادتفسن ناطلب رم رد مس

 ۲: نر ار ری مش رفوو زنا ت تسمه یور کو ور نددش شا ترسم ناف
 تر ب لا صور د رام اوواپسا رم امن مح ار روم تس]7 ره و تم
 ناتو اب مک وزارت رم ورگتدواهجر 2 مس نایلسو ور لس نایلس

 تو زب تسیر ۶ تایموس نما تسج ارام مس تمام یک
 ۱ ترحتمد مى اکبر اب مس رب مهعتروشم نو طب تسارد یلعاسر

 جارو هدرو ار پیک عزا ار تبار مرد گیرم مات ترانموسار تیر

 لاگین ندا تب نا تصمممتباتملس بت رد رتخازگ

 علایم عطتم زد هو د نرخزغ دال تا منب ابلوبخو وب شون لا

 1! زی تسی رخ مو 4 ار تساغمارد در شعر رم

 تا تمان رد ,يمارص هرع زوج بصورت هرس :رشنریقتر ار کن اجر و ءاکر ج

 راهظا دژاو قاره اوگیو زاد نلایفزد اطما تب تا طق نچ یراپس تی تساشرو لا
 ریش ناراوس خرف خزف هدر و آه اتفاو ت تنگی رراتو تو رعنا لورم امپ لرد

 نایب او دتمشسنما ریش ساز رج کر نرگس نارت از نر

 هما یاب نکا نت 1 تم کن اب ازت از نالفو

 نادر 12 سل او شم تشاریچ بش لدرد بان ۱ نالینخاز,نتش اف +

 ات 2 مشاور سان داش
 ۹ استخر هرس خرم زانو اکسس نارما هرس

 ۱»خروتسلع ای نامش نور هدر رسا

 وتد ی تو نادر

 دوز ۳ # مد

 چ حس ر

 ۹ ار هیتسرظ اش جت زیور درز جشن لر 3
 تتاسسم -

 + هل
۹" 

۰ 



 ۱۳ ل
 و تمشآن ورمی( اطلس خر ی ۹

"۳ 

 اب تمداد اسمان هر طی 1

 علت تیتر ناطاس و  ت تفرش | نشین اضرتخحا تگ
 سیل و ۶ ۱ هدر خال ور کس هج و تم ۳ )ها یخ

 ۳و تی ام ه داشت ح ر ازت رافد سو تورو مور خیام
 و دوش و شنام کمر تنور لی تبع شن دوو
 لو و رورصاخا ر تر لر رشت نادر بر

 مش نتاو رز 4 ور وال بسا همين رقلف 6رافنا و ما

 رز[ نن تل ومضفلر وتترولتررامکتو اوت زر 7 ( و ورو بم منا زنی

 کویر ارد زار رکاچو )ورود ورض ام نارهشن راد رگدلبق نره
 ۱ _س ار اکو نی ناو ناف زا توس

 نیرو ار اب كن زیور تزیاهیو سا
۲ + ۱ ۱ 

 زوم ۳2 سری رو ۱0
 را زوج بدو وزرا ست تتتفو ارامش زا غورص ور

 )ور مهم خر نر خام ی رک انار طب
 ته قد اکو گل را نمی رچفربد 71ت

 ۱ جد و دوو مو ورم نرو ام و

 اب را! مد ناو تک مک رسم تو

 زیس زرد نیا خادم نو هزگو بنماح

 بسا اب ه رب و دیک بت مد

 شکمی اور مو اتم( ورنص ام نوچ

 پد هل نراوسیزلف نور زا ناب بن شک نا ر خیس او راز روو الو

 ث سد تی 7/ اه روس ناف یاب برپا یی اش نا

 + لحم مار ۱



#۴ 
 رد یدرشد ریبن رو الابو ید ]اپ تیر مصر هج ع

 و ۱ ندید  املا شید و منمشسلو اب یوررغو یر

 ۱ ور اف تر !یروا لر

 0 بشن مش دیو ی

 ميس اتش اوطخ ری مع. یسس اما کمر

 شتسلننآانن ۷ ناب و نکس ناخاس
 ۱ ننابیسفر ارس مک ور 2 تب نااپلطزر

 تو فا غبمارم داش خیر ۸م /انغو )سند جرج تل وانب 0 اوارح هرم

 ی تا ی

 ات

 ی: 2

 1 . بنت زلف هو محمد هد هب دام و دم

 امور جو ید رق 2 ارم مه ار که شش

 ور ار لاصسس ما [یتسپانکا نوار ناطلسم .ریناسر لس

 رستم لاو م مجار ه میسر اتعبا ۵ ِ مد  0 هضجمجر و

 لی ( است تبخو اه رو رو اش ایمم

1۱ 
 ۱ :لاپوف ماند وی 7 ریزی بتا نم

 ۱ ویکد نون ارد کیر ایسنا اتتسشر دوم سنج اب اوز رخ بت

 ا - واین تینورب دا زا شف نزد هراس ار اتم زرد ارو تسر اول تمسو

 ۱ رپ منت نم لی ص یوم امد ۰: 2 و نئصر زاوسرازب شمس ی میسوگ

 ۱ نور تام هر لب مامی تار نافلب
 ا هزرو ارور مت رو واین ای تا ناطلتو واور ات اتکت ره لا فرا

 1 ۳ ران شان ض /ب نرخ وری ۱2۵ رب هتسسو تبسم زوحرو

 9 او خیس زا بیو وه هه

 سس مزروا و )حمد ورم ۱ یرفا نی اح کی زر کا

 در ۰۱ تست همین 3۱ 27 سلم ورق خر ام عرش رک 99 رم ۸ وا یزد ۰ ۷ ۹

 و



۳ 
 ادم اتریش نا ار ای۶ اس ناهار و تاج نورد 5۷

 9 و رب / موس تیدذتشا / )۲ | ترس رز را سر اف رفقا

 ۱ دبی پ عمده او

 نیر ۱ شورت ورک ۱ سن تامز ام یر تب

 ساز هر ۳ واتر د دتسوب که تنور ید
 یرکنادرم لاجورش ریخت تست هر رک فرز
 هرزگو درضاع رگ کلاس ۹ 9 شور امور زور ؟) هوم نو

 نابرهرثن رج ام هتل( ور عرف نیک نامی ترمز طیف ۱

 بس رررزل اوما و بای وفا | تم هاو ی

 رج اب نان تسز جر را کر اوطود لفا» تیردنص سلب نیو
 عود هووم اس رد تشسايمت رزق یرایلتووری دیش ناو زی مق

 عرق تی شمس کتسر چرم کنج یو

 تم اطا اعم رزم سرت فیل ۵ :تمشزگب نامش »تب
 و ی جلد تورم هلی اپ اک وار نگر اوت

 مودم یر تر مادر رم هو هرزو ابتلژ تک

 را نم قاسا ناطلییش شف نا تب هدرد شل لن تجذدشس ادب

 نزادیلتا ضد رب سا 71 تنم واز رس ین ۳9 منم س تم

 هر ۱ تستی منا درگ امر واز میس

 زر: هی یزتسیا ناورم) مس مقر قم یا

 قورت بت چه ب تیمش ۱ #

 رزین زر اب تاک ۵ تل ی اتو لرلع لک تنم قتخ کر

 وزن تشخود اب هدر تتسداق نمناک مو دادیم

 تیشرعو ورا قران و کر نر بیو نت نادر :ماابو متعال

 لاشه و. هص اچ گینمشنا لک هاب 4 ورب 3 افت ریصیم دام

 لک لی تی .هبشاد لک دی شاد

 هر



4 
۳ 

۱ ۳ ۳2 ۲ 

 تساوم نر انس نایک انالاو لوس افسی زا ها سا تشلراو و
 ناگتررر ارت ید رام مد ورم و ای خزو ات رای تیتر هاو مرد

 7 09 ۳ اشوان 1 ریخته

 یی نایخدتتدنم اوز نیل یگگتوم درد نانو ای نزوانفاونرتساهرپ تسمیس
 کردم ژ ترازا | سرود امن تپچبف مد نیدد»
 ۳1 دینیبی گاف | تست دف ی نمد بم ای یوتیوب

۱ ۹ 6۵ 

 جرم تنم نفر وریمد بر تاب صد طول خش رجب اطلس ۱ ترشی یون هیسرخ تشییع ما
 3 از رگ دع ی طمارقو دزد د تورم اب یمالز نایت هدومن ات رض ریس
 اف بهر ایططس ارد تند تیمور ین مرسی

 و گران اطخ تیر تم رس کت طب نم نت مت ام بنر رغز رز کد تقی زور ین تن اسپ» سه ما یریچرش ما ادب تس
 "وار قرمژ سوم 7 ۱ تی( ر تهال درک تو هزاحس بس از ناطلس 7/1
 نیک گر حل و دل رچس 6 نت ناب نیو مخمیاقبا تد
 روم تیم زینب تی الفا فرید ناطلسو تنش ی دم او ۱ رندر
 7# نرو ورق تنی شر هام ناتصومتسرد / میشن السی ص مه
 زا ارللار ةدشاار» ایمان ن / ۳ دنسلباد ی ورک رآ
 گذارد ین چ سقف شب مزایا عطار شا
 نیم یاب لار افک بتیشارو تب مازمونرید نزول نر مش ارم ی ی دات
 جا لود جان ات طب هدر رخ واچ رضا تونید
 دور تی زا نا ون مانتو تا از
 ۱ 0 لاتیبومب لا توازن بارم رچ ار یر مترو ه درک تسافشا ناب نا سره شا ید ری 1



۶ 
 ۱۹ ۸ و رم مو

 نان نا ین رب اسم ز

 دن شاپ دات ماگ... رو اب فر گسح زا کبیر

 را داکلایدشادج ارام !ناتصودتساا موسرترم اش رو نایاب «ِ حر

 زیر و منا زد وز تن تن لفد ید .واد سرو

 9 فرو و اب اگر ناو و2 خو وتو لط تکی ون جرات

 دهامصر مهیج اطلس رمرفب نیک اور ار می و وب ه متن محلت زا

 ما ب زز حرف یتخرحاف زار یو لا رو دز ام طناب خررفلذا تیر

 و ر تا[ نهم اض تست وه زور خارچ ساب

 هل تحخرورمتو منزل ی ْغرا ار ِ | داریو دا زب ءیلط ها بس و بک تست نام ک

 وز وص عزا نا ارز نسل تست تم دخل سزاث بکر

 مع )ا# ی و وفا ناف

 درب نرم تنش ین تسرفووتسشر وزش نمد اخر ترش نیرو رک

 ژنو هداضر شا عزت در ایا تب تعازوچ غرا ناودزد تسمه

 زا و نو رو جد قاب منوتو نو اخیر
۵۰ 

 عراو اب ریال ؟یرکی فا" اب جن
 هو شک "ور تنم هداید ناب یسنزب شخعوزف

 اونم یتس رک رس ی وچ 7 دو تسبیح دو خر + بس

 ۱ نیشگدزوزرو ناب یاب یتیم عامر وز

 ووزو شا یدامتتا 7 عزا اش تم نارگی درک هد ناداتصوا شو

 ات هسسو ماضم زیست ور تو ارم, جن ملا ض ات

 ناوخر 4 یدورفا مش اینمررفو زا ژورفا بشورروا

 منتشر و لاتورج» بس اص را منصنز اب رپ تک نیت های با

 ار 8 راست رو ورا ی ۳ ۴ بسا نرو راس شر رو



۱ ۳ 1۰ 

 ب7 تشک اد بلک
 ناب اسرتتکژر هاب " 0 ی ب یر ادم زد 7

 7 مگس راوف رها میس اگباربيشی تانچ
 باکس نت اف تفاجروزچ .. : بلتقررترب تمام

 :۳۰) عراشسوپزفماب تسنیم... نانیخلتنارم فید چت
 را ناو ناو تیر: داف مسچن ایمرم ار تفبص

 روم کس جحارد سو و زرد بنات سرب پناه نورمن
 جا تا در ضمنا دبی مات فا دشيرفزغرچ و تم اچ! ناطاسروزصل
 ۸ خل کر ریربامشس یک او دنایژ سس در نام زا نرو من ذی ترذع

 باتتل اکاتفر رسد تنم نکا کاخ نطوتمو :تبلارف ری استر

 زا اومزویام نام نماورد هننرتشج زور فاناهج »اد دیکب ید اتفاکمب بلک ارور
 شن نرووزلن نسارکزییشمکم لو رج و اب سفره همش سرت نا می
 :رگنززف کا رتورس ین ترارجووچم اپ باته آی ازم کو سی دا رزق کن ادتچ باک

 راد بشم پِ اوگر تن هریک رک دزود تسدر سالی ۳

 تزطسا وزن شم ی ز ازم ا+اقنرد ایا فا اتشس تیام تراس دیک

 :لاز احضار تسو در رهنش یر تخم زا ناتهزرگر انا نایلانمارن ابو دل ارس ال

 ..تژلوووزف بد برف بت دربار یراپیسبل عن اس دن باقن یر اک تعرپ زر نم
 ثرب مد جرامو للاسو تیشو و ورکرزش نواز نشییرمز ید تستر
 ۱ ی ادیت( ی نابادرد دو بن ۳۷1 اما اجر اگدو ر لر تیک

 ۱ ژا ندشنوریبهاگتسوار سو ما زا داک زا یرقو سأج۱ رضا رسا

 ردیف امور نانو دنا تم رناشنااد زا شیب اب یدریگاپاپد ندا

 وورش ی زاد تمسو ناب اهچرس دیس پستی زارد رو! دیش شنا دارد ارد
 1 , ریز ع2,نابی ته تور لنزور یترکو رج ۱

 خلوزاو تب ون نه هژاص شو و ریش ادشمرو اسضسرم



۷8 1 
 تاپ کا رک تی هو ار هوم

 ت# ورم روزا مرور مر هافزا ل تنساتسک

 میت دی او شرف ین نامند روس

 ناتو او سازان ارز تی یاس جز ار وا یجاولو

 0 تو بو

 نخ نزازود شی ز ناف واصو یلع اریضن نرو

 زا ناشناس رب تیروص یو رام عر ۳ 7 رب لک

 رم اور باب تلخ یهو سو زا تار هر

تساو اور زنا ارز "لابرپ یخ لایزتنارچ 7 زیادی
 زر 

 لات | رول زار او وز اتو رم روم كشت ماتم ت ص.خف و

 ات نارنج ملا دم مه تتسظو دری یش» اف سوکت طب

 ۱ ناب تب ون دشمن ناهار زن

 سا شربت ی) سو روش غم اوری لر تر شام شر

 2 نان 2 عش ا  ومد هزیشسکش نت

 رمضترزو نا لضر" لر ۵ خل همبیو کا

ر !جشس(ز تین او رکاب ایام عقاکسر نرو و4 تیرغو تسزا نو
 ِ د

 اور اوز شرم :توراضتم نیس نیر 2 سری رم ارپ ناو یتضترخ رش

 وصست یک 7 رب )ترش یر 3

 ۱ دان ابو اغرر زر زرخ تب هیکخز ارش اتو با تن ابا

 لرد ات ات یقشخروا رو بض مشیتس ال وارو 9 گان با ۱

 دو ۳۷ و تور زدن نیز تشک

 تر طب رو خرم ی یا حوا بنفش نجات

 عود کررخم ۳ 4 نررسهررف ننامیزناپن زا هسسوم نر مزار

وا فا تو کر وم و | میمیرم و
 0 موزمآیدپ گنرا 

 و ناو -ریفزک 4 ور بهر 1 ۶و ورو] 7 عدل ار گن روو



۳ 
 ِْ)بتض برو من ذهن رم افنایج کبک تسخ ار اسم زا نیرنطاس

2 

 . نا نسیم تضقف سو وند رنک توپ تیر

 ۱ تسر شکر ارد رابچ د و نا دما ینضج ترش زر غرار یکم

 مطب میگو رخت سیلارمس

 نرو بو رخ و بسا" نفس 2

 ۱ کز رو رقم ام بیینع ین از ینیمم بدر اینم ی دا

 یا ت تارا ایم در و اف یر يزآهتخافو ره

 _ تاب رک وب سس لر دانچ »ورد یهنچب شاد

 ور تر همت اف فری ارزو هزاوفواو تیشم زر

 9 . نام شا یرن جیپ مر ار نی شمش همشناشو میم ناب

 ۹ سو گپ به تشرورف نه ززز ل انار تل یر ور نبی تر نسیسارننازمو و

 ۹ ۳ گ تو جت ی یی 3 یو 9

۲ ._ 

 یک ی و ک ی

 ح نخ ورد در تیتر لار

 ۱۳ ۳ عمر و نو

 سا فرر )

 #_ِ» 1 . بشن یا منبر" ۱ ی

رب توت لات قم رخ سد فر ی آق
 ... لات سرضق ور متر نالیسو

 7 نم / ۳ لس لار تار 3 ووون
 تکست ما

 ی فک ۶ مچ قم 9 فر اس ترمصو طول تاتو
۰ ۳ 

 اچ وا «

 2 0 بقاترخ هرجا بساط نزن بش ارگ
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 ۳ اضن رب لصت تنخ 9 3 ی تو ۳ تسم و تتس اس

 ۱ نانضتنو اید ناو نهزایمناسرسرس یدایبو س تشک اکم و نرم تک

 خار راز رز لپ هم ضقا یرتشزر یر کر
 تامل ایاس نایلاع ببین ور یا تییفوتموثو ریع دا بلراپم هوش ام ناب ۱

 لوح از و عمنارف تماقوض »زار شم ناظر وفا ناهچ عمار
 ۱ مود لیلا تبافز مای ب نایت مایع و درگ و ناصر
 تسایص یامارم یهو قیر ص 1 رسا ءاناناو هثور تنسوپ لر فر طانو م

 لب نیم زار مردی د اش بش عام لو ماماتیضا ۳

 دنمبلاال ارور ٌزومورلط ۳ نشو وو رک او اظمزاو رد وو انا ام

 توازن قم داف تشک
 ۱ ن هرس بز تشاتس1تصز نا ۱"

 9 شکم بس دی لا ريیسرریس کراپه تش

 یاس واشر رکاب ۰. ناتشرز زا تی هد
 و ملا ۲ روم تیبج ار ین وهم اب هد اطلس منجر

 دوری تملک اچ. ایپ روم نوچ دیبارزآم, کت شن ارد اد اش» ترسم #
 یادکاتح اوز ور و را لس - شکن ارگ زد شل صد ناخ ناو

 لا و برارگن الو نااسو ق از تو تشلت سوار اگی اهو 3

 شن اوت اسر مد نوشهر تو تنگ يکي دش نان نا
 اپ دینی اه خزر دز خراب نکس ات یجرد ید بو تف اخر ار تمشو

 نو وب نایاخ ام بیرطا» یدروز ریش کابین ارزو نلانفزانو رب
 و گز گن اتسگر هب نانکاصو نااتسصب طخ ناتطوتم دن دش عرطو له ید یکتا
 منت ایرع رب تیبا او رب نر اب تولعیزورثناطاتتبماثع

 تیز زانو یم یر د لود لب شن اد اد وارد و
 . تشاو رب ناو میکت من بس او گم زر کن شن تست سل لات
 جرات ایع لو + زا یورسش تسعافورسخر تب تیر ناتوان



۳۹ 
 تکانت ناشر کشف هیچ ۳ یو هب رب رو ازم برش 6 ّ (8ا و ٍصعرن+

 و بشین و وریتو سم 7 | و رجب رقص شه اکو

 ربا و نشد و ۳ ورا نزار شر ششرد ۶ رام
 وا 1 7 نی را ووب را با یا

 لاو دا نرو ور رعد ریتم خو گو وا ناصر اب نور که یو

 تم 3 2۳92 موم تست ین تلقا ریش ا نم رگمرکرف رود رج
 اسم

 ۰7 ۳و ره هر ۶ تمام س نا

 وریذو رپ او رام دامشید تک نت سانت درخ ناف سانت ناضب
 بار باد بارد و رخ ۷ لاح شاد و ناسپ رز ز گرو نم
 ی 1 9 دنبور خم ان راد رهنر ناطاتسر ازم مس ور

 ناز رم یر لیمجا تم مد

 وشیباما ژنو که چد ترخ اسلک کز اسد نام 1م عين رب یر

 یاب کی ور سوم زر له چسب برگ وچ تعارزپتنع

 تخاسراورثر ابا اب خحسوس تمسخر تل زد خرد دتسارآت عرف یراضومضتب
 رم رب ارووع توس میش مان ابو یتنخاو پاکی دار ِخ

 مهم لیمو 3 هد الی نفت ورم گز

 وب مر

 ۱ زا نود ۷ قم ها ترش اب
 : متهم روی 0 مس روش ف زا مشنامم

 و سای یا ناتو خر ارس راش

 ۳ و ات غار هر :تفصرت ر

 رام اب سوم کفر نارد

 رطعمانّج کرش ا رم تا طاوزفا را لو اما سام و



 کم ار اچ ۱
 تب ۳ نوت مراد ی ازا.هعب

 اف روج اثسا "ور رالی بب نمود ثاربژا اروریگن اطاب و رب سوم لاضام ۹

 تشو) نبوت ازای (عراطد مارو بمب تیر اب هد روی بر ما

 نفر خر طی رب لاف نیک ۰ 0
 زر هرس )و دت تساور ! تراکسا ار 7 ورا بیم

 ی ان خر اززهینبفالدم داد محک مو ات نافلسم مندبسب تیوری

 ۳۷ 3 ارت ِت .مص مرد لا انا تب رو تست ام نرمی

 ار دیدم ناتو ندا ال یاد ناسافر او اس منم

 کاش نود دی اس 7 لاغا او ضز] گز ورم دری

 رایلغویم رادنید و یکتا ۵ را وا و تانک تر دیسا ۸ و رخ ۳ 7 1
۵ 

 اضوا عراتتزاد ایشلغو هتشتر رخ قبر ی رپ تم
 دوبار را اطفز ای دعا یرنا شبه خاف سب تملغر/ و دن
 7 تر پشت لار دور لار ووش لورم 1 و

 ۳ ارس لابت و رتش * ناچراک و دلم 7 ب
 نر بم و تنمزوا اچ رضا یداد ودر رج
 ما ما بک 0 / طب لباس مزمب سلاح 0۹ ۳

 متسارز ۳ مودم تسااس 12 هم مسن مت و
 ۳ ۳ 4 ی ورم اروم

 تور ناشی ترم 3 را یو ۳ زر( ۱ ات( 12

 درو دم ورا دوز سمت میم تان ار طا رو دشت ی رم زا
 2 ۳ درب لای و

 بن رو او )»د )مه (۳)- رم( و



 هرش نگر نیت میکس را
 9 ین 81 ۳ زهر رام

 9 ژل يا ورم" ۱۱۷ ورم ماهور زا هاش غرب
 هل مو وری شرک, ۰۰۰۱: شیر شتر ۳8

 تن ست وب درج تا ناتتسص2نارغو 0/2 س
 ترا ]اتحاد : تف لس لطمو تشگب لا بیست یی ناطامصتم
 گر او وز رو راه اب سرا زض, هو لو یخ نیامد

 نینجا رژیم زن اطاس حسب لا نارظسنناد رودبقن لیفان اب

 3[ نیل ناورتیفس اس لا رخ نیس

 5 سم

 ب رز ور نیو تسضصخر طرز ح 07 و ورا زا وزیر نریم
 ۶ در زخم اتنووبمرزژ آه ارج لار ستتو ۱
 ناشر و ]یی اد او ماوس مدح زی ران اطلس 6 دن

 رد رد خط نشان بویر دام بیو زاوسک ناییعج ار ریش
 حزب مپ تعخ ژیدرر هی مپ ۳
 5 هما 4 ۳ ی

 اِ : رم تسو زر روم رضا وزش روت لو

 ابا رس زز رلاوا ۰ اسب نکرد ی

 ۵ زا رو را 14 رسید ناطساکرخ ۲

 تراس ران اتش وز شب یو روخ > تیم لار اد روزت سذحا رم ی

 بجا او ت تای نر اوراق ۲ ا قراوما ریطخو ینمزر رد امت

 ی "سر رب تافل زاها هاش
 یو اف تسق» درک ز رخ ات لب نایاب

 ۹+1 ۱ 4 رز لاس تنجوا ترش تر



۳ 
 ل القتتتماو د ارف گبشو و « سو تفلاوطناخسورتسچرد ما
 رشت رای وفا دل تبسرج ار ضقلاتبش ار

 رازناز رایسموز برس سشوار اطلس تب نیس
 نشینی ناسیتووزی ۳# کسب ر 1 1 ریس شیوا و دو دو

 شاپ نار نم وچ تگ نازو ار ووادو, لاتثد لار اتم دباقم
 هوون/س شور اتم گم 7 ۱ ار درپ ,یشونآمب تساا ارتش

 ِ نود اوسمتباک

 1 تسمه وزو نایمدات ۹ هی

 سنت زا غیر وی ای شید و رو سارشمت لیدی 1

 ترور ارم رو ایجاد تن بو شیر

 ی ۱رمزو شر نام بت 2 ِ

 ,.. دستش ابرو سا ۱

 .اتسسپ 9-۳ 1 ار یی : تسلیت ور اوت

 ۳۵ مات تابوت بکر تاناطقا بسر کشی اول بار رج ۱

 وابا تسممر زع قم ار شنا تب تا تشریف

 تور دا دن نوری درتبذعح 7 رو

 قاب ابرب میشم اشماو و ارتش" ۷ تب در اپ ژ هد يا

 یر نابجم هراز نون شو ۲7 تن 3

 ورم ۲ رو و6 زد اور نانچ ارس تیام ۱ 7 ۱

۳1 گر : زواب يرنتز ا نیم ابیجرچ اب قلاب راتسلامنا یقمزب ۱
 تر یزمو ار ر 

 رسا: نریزا از شی کم زد همش دو دوخت لی ار

یح یزرگنوو لو با وم دا او کین تشرس بلا ت ا ثسایح
 3 ه!تبا

 هی
 یه

 ار براخ رس گور بز ات سرور 7 0۳

تسسو اب را ووخراکژ ااوق و ساسح(3/سرچ ورس سو
 وا دا ماگسو ار 



۳ 
 سس

 تیام ۳ سس -گ

۳ 
۱۱ 

 و اتمچاسمیسییم و د ( اش و وار م اصن | نزار تی رورکه لوا
 رنو بمضع ی من زد ام نریم و وب کر دات زا نوچووب وا
 اب رو ۱ رس نیا یک هم تست نام ماکت ام
 سیو الف _ یخ زا و نیاننانلالم ۳ ی وب را رک ها

 13 "تراش رابب اب آتکو نزو او ی اوم۱و ترش توس زاع

 ۳م اب لر زا دم ع ام ب اوست تیشا کر

 1 هوندا کر وا تکی ریال زار قره مل (رشوآ

 بن خب رو ۸ لا ساز بس ۲و ر نان اسیر شنای و

 7 اتو من زو مضعل ام, رول مت عافوا سردا الارورک تستر ابا منا
 رو اوتدا ترصترو لب ز ءتاوستز و تیم تینا 2« اس هتسبا) 4

 0 کا تفر تسشب تسر#نیزز نب رلارصاتناطسیزاسکرت ووب
 نوک 0

 مریم (۱)

 مسی تا



 تنارم نام زا هک این توت. ارش منتسب
 تبفراگ فر دب مس ام رشت لانع دشت زا تتسا ناوزحیپیک نا هک نر

 ۷ رز روم و نجس ۱۷ لاو فطمنم سس ۱شب رو بم

 . ماست سی رب ریل لابش# قلب ناتسمشبیااوب
 ,شلاطممرد رو 2 کیس نو ات سر یک ۱ نون رو

1 
۰ 7 

 اب یر ات ۳ نا ترس" یو دوز نره ته هربارد

 سرب زار تسفا لات نت در مطب زم ی بسا

 ( مر زنش اکو نوجا هلن قشر ولج تمصاعرا ترصب
 ث را 3 ۳ ۳۹ ان ترس نیاز

 هلانک < نوین وطسم

 ین یو 1 و
 رو زنم اد ی ناسا رم دانا یا

 نی ۳ علل کو زشیدا !بضتنتصسوپیش نپ روصتتتسنب

 ترش او عروطس لاب.نن زر گر اف کاور از رای عرومشسا

 دی صور سو رسم

/ 

/ / 5 1 / / 0 4 4 

 "4 ۲ نو ۷ طب 0
1 

 ی

۲*۰ 
3 
10 

 سر ار اب یلساو حج ها ایلام جست
 ِب هی هرات ز رس ی رضا نوع 1

 نا دارو نم ین قرن نر بیگ بم

 تشارپ دیس ۱ کا افرک لسراوبنور یخ ناجا و باس 11

 3 بسر و دن ار باکو مس ۷ اوت

 پسا+بات 1 1 نور اش مسی رایت وچ تیر

 کس اط رک ورد ۲ عروجر ناسا شب و 2۶۱ و وا تسو طوطخز !



 تینا ضاناهمقرد ن
 تسالگف :موق ن ۳ زاووشبوا تب ۴ بال 7 تیز تم فو ه زا

 دز ساوه نیا رک ش فاز او در تب /وح عمرم و "اسم

 ت دی و نیدسشیالاو هاگر بود رامت رانا ون ور 9

 لاو رب نام ننه برا تییانع بت ارم روت
 9 لو رفینح زادسرچف رپ قشم یصتسزرول بتسورپ ور ول

 ارت اکرم | رزف صور سی هراز اب تسیرو حس ماو تسزع

 ۱ تل 17[ وب ضتاور رم اوت راک 2 زا تسردشنر و تسررکتس قلا

 اتهام لب انس تبحشمنرجو رب ۳ لر,ییا 1 ید

 نادر ول رو دز زا نانیسنکر سا و /ن از رتسمر 7 ن 1

 كم مار لطرو بام نادر | میس تست سلم تیلطاس تساوآ

 زن ااصووئر اب 4 نی و .ناتسو هسروو هب رو نیس ميسحا

 تکرور موز ریس ار تیم نو سمند دو نیرو رب

 »عزت ۲ تکه لا )ات م بن سن تسوقو لایق سا ور ها

 بسابرتووب قنراهاضو تضوم تسار [سم زنا کار و ول وربر ست

 بکن او ریس مر هرس هنگ اکن تا اهرم

 مدینه رتتساف ناقسمناب تیر رو تطابق ریو

 ل انس#نیر سم 7م تم زی ۱۹



۵ 
 وا و ناطایضرت اونی آرت امیوا تسروشم سوق
 هواز یا ناف اروم دار زرکناشس نا "هاش نامی
 زا رب ار ناطصو هد دن اشیم» شرب صاا اما کت تب وب

 تنسا ناف |: او افلق ناو دیناپسم اب سود و وری
 هسار نوشس نکس مان راد درس ی ارارت اي دارو
 نوا باشناطاس نیر لث» ] ۸ا هشنز یرب / "ناهار

 ریل اوووش تسساهایب تالق وبکه ازف اطسوزاتسد ایر
 ناتو متمزا و ون تشواماروش هدناز رب قم ناعاتسروشبا ۰

 نایذ تکرار دا تضا لادعمت نا نفی دیش ۳

 وتو مآوق ۸ رنک جد اس نیموم اوت سلب یاب ۱

 9 ۱و اچ مو ویا سم زاده

 ایزو و جر ارش نر امضا تو ارایش تک
 ۱ قاب تام مال |وو تتلو عطا موم قو و لامدطر

 نه رسول ترک مس جوک ی

 ای ی
9 ۱۰ ۰ 1 

 7 . دو و
۳ " ۳۳۴ 

 - و ۹ ۱ کر خروا 5

 3۰ سر تلاوت هتک ٩ نازک زور وقف 3۹ 1
 ۳ »9# وات ترول ترا شناس ی ۱

 ۸ ۶ هم تا ها زن موها 6 ب
 لس نو نیا ۳ ۱ » قا مر لویاواا ۳

 نلااسیگناوو سارق ار فساد ام ت تی
 نکن اند نیاز. تنکقادراببد
 دون سسب لود جسم . منسجم ورد سا



۳0۸ 

 جم ان رذب کا ناز واسم اب شوم تصوا امر ینشیلزهتسروشب

 نان 94 موسس | وزهو تشاس نی تب ی بجز

 () تسیزاب تخ» یازاب اومد اد نبرد یو هدف مور

 + توفیق ریتم 11 | هنتبچ ار وز اببلز مس ار ووحر ی وز

 3 مچ مر و ررزچس سرا تین ۳9 نامسیتر تم سا لار نازل

 ۱ نجات نیس ار وب بار اف هی یر ز راد ۳

 کیا جلابا الو تیغ کا سرش اره بو نره 7 ِ 4

 ۱ و میس اقا اراوعبیوررتپا تساور <بواقت تاثوشساکم زرو ی

 2 جنب ررپماداپسم جک ام و بیر ارگ ت با | ایحسوو توی

  هشنعفاو ناتس نزار هل بیام ناطا_ تشز ی نم

 1 تشویق قشر مسنجر ی سگ مدارا

 تش فو اتو. شبا نلاطتم :تریجا گیس جک صدد دززب خم

 زظهوب هر تن یعقماروبپ بار باد نام لاو سیب

 زن کم تنفرلدب لاک یدایتیور رپ لاتبسبلت رب هدر وآ معرف

 اکرم لاو زار روت دام ناطلیسنرسم زاریکووش بسا را

 9 انس مر ملوان نیوز 31 اشک تير رمشب داور

 ۱ ی اطاتسار | یک سخت اب تم رس وآ

 ۲ سا شپ نطنز دنا تر اد تس

 ) هگبس ۱ [ تونصناطدبص 7 ارزو رپ کر هو کراس هدروام

 اب سرو نم نیرو وری یک ۳ رز جو

 ۱.۰ اش ات شش« تافل کدر ورم ار ابن مینسا نیم

 13: لاطاک فست ناهابضتن است سس اروم تابه اگر ناروو تن

 گرا ۱ اتش نلابیتز» یی د رب نزد هو ونوس کارو ا

 ۱. یا اطاتستتسضعر البو شن ایشسنرمرم کر اد اف ورم موم شتر

 .. ام سو عیاش ز بدهورک تا او و هضاب » تن ستم



 ۳ زا ضعتکی رسا نت 1 ی ۱

 لس تیچ ارش تیتر مسیر ور انگور
 سشکورراوو تماما اینو تر :کیتوژ رود تام اب هستن ارز ترول

 سالار مو و لا م ۷زور تو تسیلوو تن لاو ووزن ورا تر نافیب

 . هحصوو رت ره ش از بکن اررووار ور مان | واز رسم جراز فتا

 رز اس و 0رب ام رژلو 9 / او تب از یشنو لورم تم

 ۱ تطاسم اکفشمو لاتح و اتش ورضتیم ترب نان«, الو اوولزلپ جارو

 و اطاچیصت لا سون لب ارت اروم شس ار تو م زبنوچسورک
 1 بار ماسک شرور تخم ید زهرا با

 ۱ هست تش و برو تک نزن رمز او اب! تسضژ رم وا وزوه نررلت

 لوخجار کی سا و؟ [تلاف رک ۶ نونشرا ی
 دره دا هوار و و ۳2 نلانلاام مسن تفرفز شر مارو | اب سر اش

 تلفار نام ت ها اب |ایچاز بینید و ریون هجا م از ووخ سشون ارد

 ار زا نرو اباف سیو ون سر تبشاد 3

 سرو تسا رپ نا بی از تکنیک

 رس ۳ تر رقم تار نا راس ما ی لی فور
 زا اوت انا نم نماد تین تمیز و

 و ار 7 عشار رم ست نم اش نراروُس و جرات سضاوو کت عق 0 اس

 9 شا ۱۱و ین ا)سفا یک زییزاار و تار اول رییس

 زاد 7 2 و یزش و ُب وزاوزوزا زختزیسوپ ) 7 هوای اسب

 تم ۳2 انا تسروتصتزج زهنج تسرار ا تشارد تشک یو 4 ٍ

 ۱ تا لیزر سا وز وتو زرند زفهرگلو ْ

 هود قاسم نو :ندصر ۶و شآن اتمی نذار تطتحاط ار 1
9 
1 

 موول ور تسأ«فضارطاا تسج ن [زواز تنیطا زرهی

 و

 ]مسن اعسسارب هرکی وری : نفیس یر« سیا



2۰ 
 فلید قم تیارزاس »کنید تی هر شش شنا ز لاوجزانآ
 3 : تیولیر اپ فود اب تب وشزو 2 اروسو قوج ر ور 7

 ۱ سای ار تار زا تن وعره گوش 9۴ ترس ماگ وپواوج وز ا 1
 مس سست یونایتد

 ی 0 و 9 وولر 7 ۱ یو شنارک جم

 سا اه مر ار تا طنز

 زیر (ور!تشو هراو او تخررب وا تسوز ایلام اب انس بز ۱و وا اسیر
 ,. ی وچ جمالی یو و هحار سازه پد لاس تیشتشفذس تم هتتشزگ و
 7 ون ابن اب لا و ور اب ضتیکس

 ۳۳ رو هتسارروشا ار یاب
 1 قشم اف ناف تواراینوتب

 . رباز لو مج ! رد سی دهش او لا ان مس نوجهجار 8

 وا او گن اتم ۶ ناداز ریش تور اف اووک روزا یرز
 اروم سا رپ لس تله تشادابدادرد او را سنیاورغو واتسرد
 سموم جام تشوزا راکت یاب و دجسص ام اچ ساب ان راس
 ی رشد ناتسک اما و هر ان با تضاد ک

 ۱ و شست 2 بساروو زیر یر هند تب ابا
 ترسم رد سد ریز

 ۱ یر 7 و ۳
 .. ی عمان هر ین زا لاسهورن اوج ۳

 7 میزان« یا تری رام وصوراکز او وب را ۵ رب (تاعنم

 دل اوت ویا یر ارد یو اتش اتسم دن تان رب
 2 ۳1 ٍ یا ۷



۵ ۱ 
 رداوم نجوم مابین نیش کا سر لار ا تطاس

 زن روش اجلاس هد هم تر

 ۱ یی
 ۵۵ مد ف

 ,انشر تمانو ا سو 39۷ 1 و ره انار ۱

 1 0/ هم سبزی وساو یار تملو نزابغاو تتلو رد تتسشناو

 ۱ 1 و کت ی ۱
 هوم, ناسا ناز لورم و بی رس بدو وز جا

 ۱ زهرا 1 بل او لر مفاخر اش ول ن با تفازوژورج وا

 ورا لگریما لپ وج و تلغفن جای روبه نب مس ناربدوک
 بزامیرام اب سرم بازو ۱ ای ایم هروآر سرش مروشلافا

 هاش تو ۷ هوا یا مدد 9 7 وادس نا اجرا گام گوزل ۱ ی وووم

 ۱ ۳ زود لات تفرش تالار

 ری رو ید شمیم

 ِن و ون ول سرا زا تو کس نرگس یر

 3 ٍآ . بیند ارت هدش تو زمداب تومور ۶ یر نور نیو

 ۳ ۱ او تام لاسد ترطدسموهما

 ۱ يا اچ ت ۱ ازفا بر رعیرط نو است سر

 ۱ مات لا شب پت فلوت تن اپرا یا يرتسک

 ورمی هوس کرم "مت لمس زد اگننرتوا هنر _

 ۳ فارس لس خو تالش رز ی تشاژزومما

 ورک گر آنتن ترنج از اس4 هجخا

 تا تسووخ ریش نوار اس بگو بس و یزاونع

 3 رس (۱)



۳ 

 جنایی ترم نوساز نب نجس حر

 ۳۹ ۳ تالب نامزام رپ زیان یروصم

 نا رب تن نر ۱ 7 مار نب نام ووم اور 3

 ناو تا تا و نما یلاوان سوم مو نیت هات
 را تاب او سد رب رو او تشآب ثاسلاولرع

 و هزیسوکا و کر و ت تنلارع نشدند |کف اه ارراوطا

 لو شیت اف اد نیت بحاصم سد اص ما یهو طول راوش

 را تداضلو تب ۱ سوز زا نان دا اد تا دنا

۷ 

 اش و ناریش-تبح

 ۱ _ب ۳ ی
 میس تفخوریو لس را ها رد نامش رآوع تور ازای وووئو 9

 ۱ ۱! نارا زا میم و ناتو دنا در در اووشزاتّع کت

 9 رش و اس هوای لو وضو تم بهر ارت
 ۱۳ت ری متر

 منو راد شی را

 اتو تورم ببر وف بآ تک با | زر
 سا راس شا الی ار ارور سیاست و

 تیر تفالا» نااشس! تای داور گر را نود توارطیلاماز
 پک بو یماصم مرد کمر ادب ناراار ور شد #ب رز
 کیا پوشک بو باغ
 نا تی تست نایاب ادا

 ی 4 هم بام رام و ورم سا ۱

 ۹ ترد هو و وج ام ل ی وو ل اور و موس



|۵۳ 

 9 ,سر تیر رز موش ران ات رتسو !تنونازکر شنا

 یاب سیر تر اس هس دنرم را ویو یضالد مووی رسم او رک"

 هو رم ط ارد تو ماو ورق و سیو نر ِن او نوت نسب ۱

 ۱ ۰ ۲ نان" رز

 ۱ هی ام ۱ ی تست ترا اج
 نازاامر لا سورس تب اس < ان جی

 ۶ ور هتک 1

 ی رام اتجارایر لا هددآوز ترم .نیجخیر جانب نیل طرز

 دو ایفای

 با تشو لا هوش تم :یسوف

 دوو *لاعامچ درسا تنننازآ

 هی اه اس هر رب نجس ونک ار نر نجتشومو از
 ۱ .و مس تن تو مت ۳

 0 نابود ات تست نر وضو جا نب نو وسات

 .تسب قتیرف وز لوتش
 جن لانتشم ابا او لا نشون ار نب نر
 تاج

 "بارون اما ز رلاتربجتم نیس

 :ناتسمماوو لاصوزاور ترب نیک خار نب ۱

 هدر اگر شرح روت یو 1
 يا مافی تم نیس بجا # ۵

 ۱۳ رب و ی
 ۷ ۱ ۱ ی ف ۷ 3



۱۷۲ 

 سبب رپ تا هلن اد تفکر سخت
 ووک یناا رب زیک مد مداتن اس لوقوا نوا شرم خو شه راووش لاک

 ات تا سقز نشب# کوک قضا اه رمشس

 و رب لا (رواتسا تفلو لرب هست ا تدور تسماو نکا ۱ تیسعناعت

 ها وان نان شمار اب لات 9

 ..یدازا لو نابگااو تفاب شمارآت جو ۱! تب هدساگیب تشک واتس
 . تیاستراب قیر ناو لاو سا یراتسم هارفا تراطخوایشر تاوام

 سم واز ناتو تاقلمر )سن اشرقم شیک ترضح

 و 4 وری نافتعاصمعاص هم رب اثر یراتش طناز یرستو اتساورپ 1

 تکرار وا | قلم, اووو او ار تان زن سمت تللاس تان صفت

 ۳3 رب رو تتلو اش 2 تفسیر از اور متن ابا تالهم

 ۱ 1۹: نت [مردیررد ۵م فرم لعوعب درو ات صدرماو در و ون سی

 بوش ووم تشو اساس! | روابار و امن شر

 مش هفع هروطاهشک شوری ان و راز
 و بووسرابوج رول ممل و رام رس شف

 گم او وای وا ورک سونا تولغ لس اعم

 اب وا هل رسم 7 یخ دلت

 رب تموم داد راس 2 نرد لا ۸ وب علل پ زارسن -

 رم هحاب مار اذرو ها تشو لاس ششم ره محار "هل تر

 9 ربووم تنطدس اسب »اچ ابا

 ۱م هان یوم

افکت ناو ترش ام ثانآرد نوح
 ۱ در او ۳ و ی ی 

 تیر فور رک تاون رده صلاح زا مارک دات 7 ایر واو میم

 ۱ ۳ دسر 6 ت تعالو ل 3 ورج ره زانو 1 مس او لبروو



۱۵۱ 

 نامه جسم توزا زانایتر نبی تایعا تام

 ابیتمووپ» تراز ناب ۱ ۱

 حلق و ابو ددزاکیل
 نا دش وکار نأش اوز ی رعاوريور/ی اف اور نا تنی

 کر نروش توش بتا نر 1 ا تم لابعا و تلور ناکرارت ان تیلو م م

 کمر 5۳ |! بورنآز زد تو سا عنررو 0 |

 رک ۳ نت ای شیورر ور تیروس ید

 را (یرامصورب رول بن لووو و وارومستب ۱ اعو تاب یو حتنشاو

 علح یاتراپ تم هدرو اس سام ادشمد و او پ ترور نر ا

 مممستضا 4 وو اح ضوغو روم 7 وا ناتو مک تناجورذو رک

 0 طفل نت سم و هو وز اس تشار آن ام ار ار تساروو رطاف تنم

 نارف تم, تل, و یب لهدش تل اب اینک اون شف علیا و
 ۱ -ها قو لاستفرید

 ۱ مشابه هاو ناز هکر سد رگ اب رپ وکار

 ها مسو ل لمس

 یا زر ی) بک مرز بیر وز لا رجار

 واتس کاسیو! تلفن تو 0

 مس اِ بیان تب نون لا ول جاد ایا

 ۱ او ول نه افت ار موس ناو اش رب ثس رز ی

 یا ازرآ و بیا ابع ناشر اب مشمخ شاد لل ارتش لک 5 تر فای و مد تافل
 رک ار سانشش زا تنی دو هاتتراو رتوشور و مادام شیک شا ر

 ِ بن رز لر ورق یو رک او تخاس تو ولت لس
 نایب لرد رس آری نتش لاو ارووخ اجرا
 هامسولاسمصوت701)



۱ ۵۰ 

 ۱ دوو» او ناف سوکم تار نب تسولع تاب با تالط اتش ساو نارف

 تر« تند اب رپ یا و لار سان نارتبوا تام نلییتشاو 7

 0 1 لاسز لمس

 تیر اش ناب تا واریسو لأس ووو سا ثرب رد بتا

 وطنم دن چسکج
 مس هارو ۱, هوراب ,ل استور سا کرمخار نا ۳

 0 - تشازا ار تا
 نیو )مار نم هاودر اسد جست .نیارجا نیمیداجا ۱

 2 - تخا"لااج

 تشوم نور هاتف ل سورنا شرب سس جالبه ایکار

 3 . تار یاس رس

 هو شم هام لس هوزب تر نی نایک نیر

 ستم ها دست تم چاره دیوار
 9 ۱ ۳ نواری وار یو تو او

 لا عتارهاوور لاسووو اش یتیم هی ار ابی ۳

 قدم 9 لو تداوا ناناهسرید

 تم لر بت جم مک یوم اس
 شانهشموانب بت سلبزوو و ۳2 ۳ ارم ازپ بن وونشرباوآ ی رااچ مم اطووون

 لافتتور اشارو م وار سالطا تنطلسم مس اروونسو رزمی اه توکرادافو

 کر رنگی فشار یو |تفووزبتس تمرلوارصتراو ۲

 دهم تم دم دم تی زگب تم رزم ن جشن
 لا لهسیکت نآه» ریو تم اس تبب اندک لتج اب سارا زا اس

 رب تا چای و



۳۹ 

 ۱ 3 ناجا وودل ۳ 0۳ لو یر لا ََ از
 وومٌس ۳ ارث ول بیل سو 1 هل رنج

 فک ز بم دلالت لب اررجارنب لا ۶ ۰

 تا و روتر اش اسکی دم ار نیل و 2

 روزر زلال بت ار طب تب تر عزا ورم 1 هتک

 شنل ناجی تم نبوت رو طالب" ۱
 ۱ شین مار نت درک اضاج» تور ن از نام نژماج
 علت تبسانطتفتروکم ارج اروورگل فثش گو یون تتللس کیش هش ناب یزا تمداراورسیرزما

 رجب و ارج مار نر 3 لاو دکتر وتو هتنووم شوک

 تب ناب دارت ۳ ۰ سا مقلع نو نان ممآر لب اب تصارآ آن رفص

 ل رو دهن نا ۱ رفع ور نا ناراز نانو هتک ۳

 ی بری ورم ساز آنفط تو نوبت تمصنابوبجن نا 7

 نل ی 24 ال ران شر دونگ 2979 دزوآور :

 ها زاد چسب ناتشگا باس هد ؟تسونا تفنگ ناسا وک هو

 نوت نارد ن نا ورم بل اف ورپ هلن اور هس روح نارد اور ارز بسا تصوزوزام ۳

 نوبت و ون تراو رب شفلر یو تور وپیورم بآ الا طنلوچ
 تتلو ادب تل مرا | لر منلارد ی دریا تاشو انا هو فجر ظ

 تم نور اش لا )4 ۱

 مسا# .ریورگع لس روت اسارر راو رب ورم 9 از ل اسب یر

 ۱ اسم سم سنی تتطاع
 ۲ 8 سد مد رسا 9 0 ان

 ارس, ذ هی فک ز ناز ار هم میداد توام خاز* ۳

 شهلاط کرک الاورد »ارزی چب ًرن تسرزا هاو ناب ممد

 ین لی بر ارت رکه عن کسب اب 9

 روم نزیطما هدست تیر رد نفاق ورک تو هر



۱ ۳۸ 

 | شل وزو تلواد تسود امر نرعلب روی لب اورمواض تی ل

  وتو اس یا عطا نو ورکل یانمام

 وای ید و شور يزارک وام اوست آ لو واپم

 رو شرب نرو مشس(] رک :رویوتیش 3 نیوتن م | لقب یک
 تک هت لاعتسبا 1 ..وزوخ نو عرش او موارد

 و |سب ناشو نت ار ر نان بلطل وضع لاین
 سرب رنک هررمالارآ تشک اورصاک

 ریبن رو حس تبساو واین
 اور لاسارچو تسب تطاصشم
 شور تن ن و اسلام :لار رسما نیلاستچبجاب

 ابن اس بهتر :لیرشچجا نبات

 ترول

 شاد اد لاستف» پت لا تجار نی لپ یوم
 و ماسیم

 ۱ دز لاستفمو ی ثد لا عجب وز

 2 | هدر تعبیه و می و 4

 ۱ ات

 تار

 اب

 9 . تک تن اودر اسد تم بیام نباش تاصارب

 تب لا ارسو لاس قید هاب تم .لآترن |مچار نیا !شبا
 دا تار اتاجریرس اردو لاسرابیو خ نم مار نت لای
 یا تو لاس تر جم .لاپ یا دجارنل ۳

 ۱ رپ ییمص>



۳ 
 9 تمسا راس الماس اب رک تدالور ور اجوومسصواع لا ما تب هو اتسرو

 رب یک راد تالض ]زا نو اوره,» نام

 نرم نفر تمايقارک

 . لاو ون نر ماجرا ل اسرصلو 1 کادر از ۶ تری

 بام كتاز ردردنس/یامشسو رس ی لو

 1 اس از نمراورس  رپ 7و سا مایق لاشه اضارد اش تمایل توس ۷

 نادر زور فشار ین مپ یوم مس زور تشلب "ییوذیاو

 میاسلر زر مک اب نحو ۵۳ت لاری ماد اره ساب رد ۱

 گشود | سو او تل! تومور ۱

 هتشارا ارووت تسر یر 1 رعسورز ولرم تار منت سردوز ام بل یی 1

 بل تور ورک یار سو این ی ع )زا تشک ق تشاریسناس!لل ۱

 ناآی و تسو رو و هنس یک وضو یصافم ساسان ۱ هتیس نایزیاا 9 /-م

 رد و اجناس دیر رب لو رم 2 ناز سین نیم  ِ :

 2 گر مراد زا ترا ور فو رش لس سوم تفرش خام |نعب سددرپ

 لو سر ن را او و تس توابع هدانساا زر کس طاها

 9 تفاس تر ات تا برق ار زار ال

 مشنگافسم ۲ !یزاساووو تبار اکو دوو ریس شوت وتو رم و ان ترس موم

 سلب یاب بام اپ برد وه غاز برد تذهیب

 موتور ده

 یا یا ۱ یار ۱ 73 خرج نابرو ی

 اسب برا را سو را نصف ریس ) ورک ناب کا

 رویه کز ی سام انا .. . وولر باب ناکود بدوژرپاف ۱ ح

 7 لار وش بای ساک یاس اه تالار نآشولرم تس رو ترایعنزا

 اتصال م و تر نشو طاهر درک
 نرو ۳ اتم لک جسسمرد یر اتو( 7 تمات (1تساطو 77 ناتسزلزاو رب رو

 با



۳ 
 ۱ ارا زا تووناک ۰ زن نابتسی سمپ

 رو ندرت تب ار ثو تب تایسلط وو وب و متسکر ورک گربلا هم لمنرو

 رو و رول شا لاو اور 1 هرس یدورپلیضاو زار موم شاملو نورد رو

 میر ار مجاز ماش و ن وصتفایوا وار ار تک رز تشا ی انس وری اد نر

 طلا از ورو ؟ررچس+ ایبلوو نب اعاو ناکراوارز و وام اتسایلوب ور

 عینی وب تستر ورک شب تو افلولم همسسسم زر تیوز ناگوار را 9

 . كشاس تفامتبافزاو ته اب ارز ا کری شیب افزراو یرصع ناب نوتکت فگجا

 برد دشساار متلب خانی یاران نت انتلر

 بان تا وری ارش هشسو زاازع خروس ةدازک و

 وب ورک ض رولت اوجوا رییس گر )کت سم نزاوش

 بیت ار س اوج اروعرو رم, تحوم (وناورپ علط 7379 گرو

 عزت ااریس کی توتال قو نز رو ارس رب وحو /لافتشاو هما ۱

 ن امور ۳ رول هرنآ و رو 2 از حرورر کار اوت لا اوورک اوخا او خار بلائروارو هو

 ۸ ۰ تنم تکه شور ناف رس
 ار کشک ۲ ی رو مواتسیاا

 : _ك | یار بای رافع4تضارویشمجار نزد وب حول تبار

 7" الگو ر وتو ناوتو ور و تس ۱ ٌغرذاو 1 ول ۲ تعشو ن اودو یمن وجه او

 لب اوف راز یر بد هر ادرار قاسصتنن زی ۱

 2 اوت نرو قوج لات یزوسردرشٍدتشرپ لا لا ون یر ی وتو

 و 2 متلب کت ش گو یودو »درک او ولو اسابزیا دلینوقو

 تارا ار لاتروسمیو یرندان "لب | سروا یر لمس حال مس

 1 قرص  1۹4 وت نلدم علت 7 دو اور تر زتمو لک رک

 زا هدر ار ساکن سیو عسل نا لاپ روم اوج تسس | تعیتاز) ش
 گه تشک باس روا یو تشز می کرم مار کز پموپ 2ف طاووس

 اشعار لر جدا دور قسافنا ۱ تار رسم تلود ناکد اقا

0 ۹ 



۳0۵ : 
 روز بیوه وولا تساور او او | مرا نوع رب "تشکر ی لات

 7م | 9و رو خشم جا رایج لو راز اس |۳9 7 نسل اد تب ارس

 سنا دهم انوریضفو رازد ط نیاریوسا رک اش دل شکل 1 وام هل ۳

 لامیجاگاد رزمج ما دی فس برند یتورر سیم قفس

 تیمار ناز ضوقن ات اتو رفص

 اما رنکه زند نشت: تیز گر تاب وامتاوو
 . لکوراث اس بیات هر کتیا

 گام (و تار تالوطتت اکرب تام تش سفت ات تاجرو زا رانا
 هی ناو لب تنی نان افزم تب ۲ 7

 تشزبگا مس اراتجار ورک یو نیاز دارو"

 لو 7 !نیاماس تنسرب انا اغاز بابا لو ورک

 ۱ رم 7 سا [سسوز را اسمش | نونلآ لو روآ

 تو رم ار نلقثاز سم تع رم ور ل وارد اساس يا املاصوووشنم ریئم

 نزن اسب او چر اور اگز ور انوزولاع کت شور لاک لاسروتسیلروا

 ی 2.جرارو ندا امار یسوورپ اسر لو اناثاو تبار ۳2 لو تم

 ب شل ابر رنس"تسوز |تنجازکرچ ار نور هوررو ام ۶ مس م نی

 بتا رم ۱ام ابو تلو و تب اس ننج ار جار دیر هم نوت تروص لر

 74 تستر مرمزال و 2۳تا سس ار اب نشگت

 تاک تزرز یقلوز هم تن ٌرارا شم رول زوج تنگ لورمث دره »2

 تست نت رط تاب نی اچعن ميل از ور راورص

 لات تام فوم تنیس ف زا مو سالار یا ل اومشتا سشوو

 زور وسایل زار اکو راز ا سو ۳ از ایناز ترا

 ورم و تیک تب ۳0042 کر دم ی



۳8 
 لب »تام لس رب شش اچ بر ان ترا کس مریم
 ترتورروآ تنطلس ارا ورد مرمت شو شون تک آ اور اثملا روم مجاب ۳

 ورزی تررشبروب لیقش تک نلرم اب بسر وصورو ی 7 وری انس اردک
 تل نیا وب چاب سا 1تنکه دن /ناب مر بو اصل( زا روم لا
 یو لوس نان نم روت تیبا
 و رز ارکل وونبر انس مس( زار تب وص) سم من آلا زب روا
 نی و ات

 9و کل ناب بستر نازا 4 ار اب وول هرم * تیام
 یصیشصمزو تذنب جم ور هش حر وکار سادات ترتهرون شما

 ور تخت زار تشریف

 بتا کن امان از ناو هورکت سیر ین تب باکهدزوآ

 یر خب لفف ووث تب نآعس انکار مس بلا تالطارد
 هزارب < و رروص ی ب ب اکرم روا و تم الاورص ار ن ؟کرتفاه تب و

 تم. تساوو؛ از ترش تم

 4 او ضابقاتسورازاب رزق بیم هبرنالاشا
 با | درگیر مرا 9م نادری لاو و گز ,نارشم ضرب ۱

 77 می ۳۹ | و لس محل اتسشا اور
 ۱ گرم نا کر ی نر |« تم ینجاامد
 بس بار اوین هر ضترم : ان موز درب دلو رم اش

 نه انار منو نایاب 770] ارو ننافلایطتارجا منیجر ور

 یی مرا بکر اتش آن اتو را
 ناا مت ءاتدتورو ی تبور ی زا رپ اچ ناشتبمم هیت

 ۳ 1 با اور حشبب مجاور در
 اظ هساور تب امر موونس تب افص تسب رک جارو رو 4 9
 ۲ نش ۳1 ۳



۳۳ 

 ی 7 دا "زن گرما / تورا وزرا در وات

 تابش و لاو ب تار اتکس زار تفشاشل اس تشواسجار نرش شک قج

 ياوتباب را تااع تشادلاتتمو هر کل دز ام

 0۳0 هوم امور و زا تسیعاو رپ اسم ۳ | یو یتسش و جان الا تاوژ مو

 تذاردرطاعاد یرتبلات وزارت ار ا لاماگ رم کو عمق ضا تفر سرما

 ارس ناجا او تیولعرسوروآعروچ وا بهش ه دوبل وری دف ۳۹

 ی جم سا وز تجاورو سگ ت تارومو مورخ تایاحزا سایبری انچتواو" ۱

 رام ام ناسا اما زکات لاو لا اب» نیس قم 6و

 س ونش مع تساروطصو ج نر رم مهمان ف ز (تکو ور ولزن ۳

 رخ دب | فلج ومورومشو لا هد نت لاوخ ای وتم یاب اتو

 یوایتنو ولت تلعر نازواع تنزاس نامی ا تیبا جا نا !رتشسو

 تیالو تسولکرو ول تورضس تاب رایمو ی اگج روت ار فال 7 1"

 و اتو بیلعر ارم و مجاری نت سو طرز ما ترس ب سیروز تفاوت

 2 ای صعل جوار ان اوزاو ترش زیپ شی ور | علبادب تاباح کا کاجووپ

 رز سگ و زو اتکهاشوا ۱ 1 7 سو زوتنالمطزا تسلرپ روول 3 له

 ل ابا اوری اتخاو رپ یزایس دلفطو رررذ زا تزطاس اف فور او لاولوک

  تللارع و تسولورم و اَعسارارو تار تالسنااشرا نابرتشل شیر

 فا ۳۳ ولهرشر وبشو ورا رپ السا جات نبضژاوُوژ اوپک

 0 سا جرایم تلرمسن 71 اب هبلص یورو رسیور

 مد را توش اتسساد نیر اچ ما راک وال ران

 ]نیر ورق سو زاو تشآ تن 7۳ |لار |نلرپ وو رقمی

  رازو هراز رب لقب بلافو جارو رگشسزنرزو روز تا نارجرنر ی

 |دیورو تسولع ی نانسنبیا ارور ورم ددشملابا ناچار .ازرهالا نوا

 ۱ مه مچ ار تذکر" شوواربزر ساری

 لابی تیانرد جم ترک فاش ارتش آن پا تس



۳۲ 

 . یونی ندارن ازم ناو تفلرورد درآن ای لکن ترزیجیاورنورکب لاوطرا
 ۱ زر طع شم ز "ییباا نادرگب اگه داد باش لر نایوسنمکش لنوو ونوس

 زا »را ام جسد نلاثدب بندنعنووتت اطل ارگ ا دم لا ولکتش

 ۳ شم طغدرپ مهسا تار نامش اب مچی
 ابصریمد بلاقن ه زا ماماسذادع لار تورم رپ رس نما وومازع
 ی تیر نر اسم اوموروپافکد

 ۰ یوک زا ووب بل ذات ور ترس مزب تب 9

 2 سارا مجرد بکر جار  ۳ !تاور نارزفریمس یی بز را یعقلا

 )مس ترش ام و زا تبیع و و مس بولس حنا ن اور کت سارزوو ناشالاو

 ۱ تلریمربر شر نم تم و رنسروتو اتواعز |یسلاسو هارقثو ثلاعزا ناتسس بذو

 بلور افص نابزریرتخا بت نآ سام حد تا اتم تفضل هرکه رانا دور
 تم ارد تشکر لا نسرین کت اقب ساعد یر ام

 دسو سلحا ی دجاواتیالوروووارن و راوو 1 زاصا و تن رپ راتتورپنارابوا

 دو یوزود رم دوری مخسکم# ار تشارب اترسو هسفلا دز سلکیز غ

 ار 0 ن موش
 .  .تششوووناناف:ادشمییلک .. تشاوابیا نامشلمت
 ۱ مسیر لفمرش روشک رس دچار

 ناو شوم رسانی از فد تسرذ فو ساعت او نو
 ۱ و .لت نابزرب و ماعن انا صفات تسامووو) ففا اورفراحتریعو فر ام ول

 یئارم ازاو ورب 7 ان ریسد شاابکا ارس ۲ ابو زاو تشاو [رالطایع

 اه تیم وادی غیا لایت«
 ... ., تسیرتلژبتروزپنووم تیبا اس اش کیو

 طرف توقو ی ارم هسو زا مک وزپ تشاد یرپوج تر ابمو کر طه اجزا
 لودر 7 ار تی اموسو ت و او کیو و او نآو عسل سا لازز
 تربت ب نون را تو رو دن اوری یو نازار بکب نکن یادم



۳ 

 کا / ی 1 تشقا فشتیلو وول 7 عاارو اردک سا فرخارکع اولا ق رک

 بانک سامتور حب هر شسترقو شوت عفت از نام هم نیا ور
 کاش راو و تش خن اونم تیم خم طور ]تیر ترف

 تفت نآتیروبفو تم ایعا تنور رکنس بر گن
 معافسم اکحا ورم ف ماوس ارت ارد شبس نام نام تب وبو تن رگ وا

 و طاقرمسردو نززبو یوم وآژ ختم اش( رخ اردو دز می

 تار)م لر رتسلرپ یرا سو کدام دنوتس(یاشو شی ار
 مسزا لو ر ن اهغاو تان ل لک اجامجتاماعشورو تر فلز
 ۱ ناگلولورش شتر ارنرا زر خسرو حد ۳19 9 تورم نر هک نشو رف 7

 تم ید زلفعن واشر ِ انار ۳ اور مع اور ترم ۳

 دریا تار دب ۲ هدر راستش ۲
 را از اسم ]سوق دم ۳۳۱ را ال یناژاساول

 ل ۲ ندتس) ار ن مچ لار او ات شن مت

 لاو و ر تاوصاو زاوللوززو اور ث /رمشس(ن رطم اون شن کنم

 همش ز ون لو تار انلاژزازاو اونا حر وضو راس یلونشترا ناگهورپ وولررو /

 هد شرم اسرار ورشسروتن ابی اوز اذعر نارلمرو دورژراک ار تسلد

 نلاس نم کر هنننوا لل مو یتراو ز ااهیراو بلد اش ات ریز 3 ی

 کور واوذ وه راد رد مش لوح غم تکست سارا رو شضرزاررک

 بم مور نشود موز ارفورصچسو ور رقاع

 - اسم ز لو سوم ۳۸ مک رخ

 نیلع امار اس ترضیکر کراپم سو کف و یر اش ور قلارص

 ., شب امساپز)ناسآن ونیز... شاد تکی شل وو

 رز ,تمسول یررطز ابرو رک ۳۵

 نشان لار ایدی کوب سو ای وچ



۳۰ 0 

 زی تک نما ر تیر دشت
 : ۳و رزخار الاغ | لو زرو ریقلپلاعرم و قلسهو انتسلاووح تل بم

 مور [اوول تره نم وار گی ط هاو ر دری هد رو ون تره یرمروما تو ّط
 " تاوفو ناو زور مادر ناضوالاتشسا تراعل ارم )یصا زا یاشار اوفاوت ورک
 هر آرد عاقل بشت تاقواو و ج+ تر دال تیر فن رش تم تا هدف تا قمالس
 متلار نور اازابیلپ وتو ون تل 2 ديد تسابقما
 طه تی تیر نرو ور ت یر تاشو
 ۱ ترک سکه ی دم تو آر ورم ما یور»یرد هر رو 3 بم

 تار قتجو یک رکن وجورکسیسبولطمآرواتیجازک گو دشت بلا
 ی ولو تم رزاروا تیرطعط اسم راک نیر کر ولی کت سوت فتح ار
 رتسنام آن اونی سرد ناوتنیا کد رد آرا داد کج هو لو نم
 باب متشساو زا ملواحزا تسد تروسص نبرد هما تست مهار و رگ ورزا مک

 ین ناپلآ وال یک و رو آ اک پوخ نت ابضوتیلارو تمسلنلاوت تا مگد و /
 متعوا و مدرک لس سا 71 ناعرا اریشسنرارنسم ول تش طیف مو کو

 گر ۱ ل ارزاوس تمالو نبا تطلس و ر سد تاج اثر ر رم ام نیز )لوک دست

 زکات یا رد تسوروتب تنها امر لورم تی گو ول هساوس
 . گالوصت مور نوت فوع تفلبت مار اسب دخت تفاف عزم مشرضاع تو ام
 ۱ ص ۶ ۱ طلاو ر نب اف نوج و لی سدرد [نرایمزو تّسطل ار نون تشو ول

 اف نهج ر فاطمی او رب اون رو کروبی ه دشوار
 دبالارج »هد هر زر ار تسجارگرئمه مولف لورم دم ار صح

 یا ناو زر و وا مایا عطحشصاترو» وز! لا داترفاسنآ گرد
 ار او ترمورم تض» عن رو ,شتیلوتت و زب ناوبنآل ما تسالس تشی
 . موم لعاب ازا ترذفو تور نیارگرنپ تیمار وحا ءمشستقاور شم
 دتمشلاب اد نارذ بلس تکاب انزال اوج ین کای تم ا هو بز شا نا
 ۱ تل رود ل اوتار اضحسا ن چو وب ریاوت کرج مجرد اب تخار اول فا



۱۳۹ 

 روارفس یی ينزف نا اد شم هر او متسفر تی د هد دور اس
 شا زاریووشو رف للوتتر امننال اش تحابا ن ایل اطرب مان پا بش يزوبب

 ۸ بل زا آ ساب رد نیرو مر ودر مو | یاس ین ووتنل 7 ییسافش ۱

 7 نی لو روک هورو 17 اب و ورهل کن له تسو یر قو بیو قم ۱

 تسا)اریمارت م وا وار لثاو تانقق«تیجا کر وشر | بیا نم ز تور شنلسس

 روتر رو رب روشن روم عرائس(یل انشزرو (تضاو عطسه رول دو فا

 ِ رب نو هدر مو لانتسرب | تست رد هوم کری د تعابوو رم

 قبصضروهواو زاوآب یو و سم فی ریس نا هستن ۱و رو زورهن

 ان يا لوقر ووشو. تح ابلاغ" تخاغاارو هر مس هورهنآهورک

 ترم تواند ندبو وار اش اشاره دور ولت نطلسراو ربا هورک

 0 اتو یی ساله زاور ورم نانکبیمس ورک چه ۷

 ۷ هدروآ 5 اد ران ات تافطو تلوو ن ناکرا تس رزاوارم

 تنی وم حس هد ار اد تر »ادرار بول لاک
 واسلاورا ورررم نیس ناز ولو (نل 92 ومو ناانکه 7 زی شکواو رد نم

 جت ولو تب عروجراکت نکن بل اعشیاهدب اْزتیجا را

 یرییپلا# ۱ مشت فار نت ناربرونم تارا شم و تیر الو 1

 9, زم تان درو مری سا کدو رس فود لاک

 طبابورپ ا تاج مر و انشا رور لاشوزیا تارساتژاو 1

 ۱ یرف نی دیشب اوت نم بیضت شبه سازابو ۳2 بروسدرد]ل سام پاوت
 اب یاسمین ها نهاد لکه د و

 رو شوعوز ام تمهداز لالکش و ورها رک ترم گر |ومو ورم ولو میم

 زور و مقام دتدر سوخت مهر 7 راک اد نی کسب داند مت

 ۱ حب و واز لکت ولو, بن الو طلب و ور ابا هسواو رد

 متمازیام مد قاثو ال ههیلا مسیر طعم ور رس/ار دوخت !اشموا تموم

 س مس میفر يلفرد ن اول 3 ۳ لو کر وس هه تسراوس مرز



۳ 
 تشم ۱۸ مو نا هنورب سرو صمد وا اردک نور بشو رم و متصل ووخ

 ثمالو تر ار رگ ا نود سو یاب و وزیر دب !ممشپتاو اس بز ورد

 تسررا رس هنر کد لاو ٍچ
 ۳م ر تکان هیت ۰ .تسسزسهیس نتایج
 کر اوز ایعارپ ورگراوخ و موبر مه" نردبو] محل رازی هاچسب نو
 از و زار ثسول ورم نا[ زا تفع گر "۹

 روزت (وونف و وون/لونق تم نیا هو رگ رگ تو تم رب یر اور یزارده دشرضام
 فتسالورب ان ولو رنطاس نر هرس نیز نفت ارت اچ زا
 یونی او دیسک را نم انس نو روش عروجمعاب انا

 نبش تورو دست خو رنلوجرضشسا وا تعاع ارد م انا فلاوطو ارزو واحد
 ره لب جارو بی دشمن

 کیا! تبوب تن نرو واد رز مع ار تسون ووشو
 نر افمنابنا ارش و دش تسداوت درو [ولو_یقاه دتسه و

 نی ووخ تو ناب لاو نشر دو گود تام ومشس
 ح لسوت ّ یاشار ووول زر از ورسوپکا | سوفل لو تنابعی 141 2 ی ]

 تنماد گاو تنمان)تصع ر س ق زدشیی از و زک لب لو لا تیرذ

 گه ورقه درایور گرامر او
 9 اکو تااطیبی جا مرام برد ان لو یاتش#

 نزن مراد اضوابتاناج

 تشک ور راست نوتو ک تشاو تر تاک تک

 نان رک فرق امد افتاب و سر نوچ عقل

 لنت تل هرس نیو ام سوزن مد تا ارگ تبااو اردو زا سو

 .ووب 2 امسال سارا بومی ترجمه دا تار گو تفاس
11 7" ۱ 



۳ 

 نآ ساق واتس | ناب تم رز و تسجکابث کو رو (ن نر لار ول ثروکآ
 .تتشساو ار نکا رب لا دضب رجشلگن توسان موش رمرهد هکر
 سرور تنگ اهساسسنت تشاد یراو یدک یتسار تّساوعو ناقتا شا

 دورو ]ن اهرم جو شورت ن نو فو شال کر اکو ارچ ار نرو تنو/ناک

 یا "۷ ریشارو فرتارنا نکا 1 تکاثرذب مهار ورم سل اتولوور او و رس راگیلد | انجام

 شقتعو 1 ابد رم وب قلرضت کلرزووردروآوولآ نوک دنصام تونل ره ات

 مش لبا راس زور بزلو فرض اما مو خر او وب رق تبا تی و

 تفاریو 11 اب بارون اس تب انا تشاو تیرو مگ دزد ییوخ و رزمی تبلت

 دادن نابرکت بمان... .راد ناب شعار یخ
 ودزم ننسم رزرو و تشب ۳ موز و د یر ار کا سشوار تسرو ۱

 اس باور بلور اف ما تم راکت رک
 و او نر ناب ناف بس چ لورم اکیا وا ار از رم و زتاف ار اتبشاو ۲

 سس جم 3 ً ۳ ۲
 و رز اورعیاف نازل لورم زا ری ارمنصقفلاو ول تب ارج از ن درکتشاو من

 رب کلر ورک تطاسکز یوچن رز نا تافو سوز تری
 بیا تب هنچشکل اش تاضا هیزرو لاغاش/ دایر توام ورگ
 ۱ ناوزو تب رعا هاگرر نالصا او ترشی ورشاا نناتنملر تی حر تام

 تفارید ام لگذ ز تشام تر اه مر نارکدرکی تي وو ین تسربازخ
 اشیی# تسارا علف افغان وب عن ماند لاع تن لا ویو

 میر و نباطل ناو بآن وپسک ری ۸ علف ن اش تاورسب ۱

 ی ادلد زا قاف تصرا کاور یاذذا تب اوو تفررپ یرتزرپرچ اب نویز
 تیرفعووند سلام ارطا زار 18 ان و | ولریوول سلاعن از ناردرکت سوز /

 هو بود سراب مدربیوولرا کمد ا_ناتزمهنرد دراز آور
 ناچ هراس وز ته راک ترم کس ۷



 ۶ بس
 ساب هوا وقف اش مت درس اپ ااق او طلاور رم

 0 ووم راس ند رنماسر لوص

 1 زوش ناز مت... ۰. راز نر نبی کر ناز
 ۳ ار مزابز تو نادر لو انس

 وار بسم تضزال" ۱۰.۰ هر ظ ارش پیچ فلان
 3 روت سرپ یرف تضاد تیوفتیرارر از تب گیر هم نوچ

 شوم لوصورپمروف تروع ترش نآو ادرس دو ام یر

 نو جوزب کسی رجار ت اتش اپم«لوخوا وله سبز 8 1 رجب کن ارطب

 ارم رج نا نوپووش ار زا لار رکاب موس ترشار تدبکلامک

 ف 2 دف نژرزف] ]مو رپ :ضسزو )لاشه نآآووب ران کریس و

 ها وا رب ۱ تایکورو طب سو نانو قم 57۹

 ۱ و یگ طحتو عفصزآ نرو ره یدک آه درت یاماها 7
 شو و و ایمرو ۱ تفصلو تمارم ا کما تار ارزو شک نیا گر کر تالاب ۱

 ۱۱ نز(هتسو ینو پرت ال نابلاع شمار ازاد شلاس جم بگو گیم

 طاقت نو تفر وف تری رو رتخانثسار نادجام ذی ارگ جار ارت هی
 7 | تسولخ غلاروأتفا نور هد زا یار یاسر تنش تقوا یو تشدپ

 رولتفرورف نیل اد فسا اکرب هتخاسیت لات او وفا زا و وع داش ا و

 تتلو رورسسوا ناورهز زاوو«بتس اتش گر هری هرس شاخ هرحاق تسروکنا "ترم

 1 5 .مشتسم هوروجات نانزراکز رحیم ورض رو ام هسازپ نلژ

 هیتر رم بیرضم نیم لو رمو هوزیب ام سقم هم وس شروو

 ۷ ابا ور کنادنشسو طی انبار نآنررمو هواررزرن حل اینم ار تروعنآ

 : فون پوش ناب ۵ _روعکرب ِّس رد وول هرمسراوسر اکث صمب

 . +یلاروس شق 1نخرد ار ووشترس سرا فلاقع یر رب اهعناسی هروتی زر
 ۱ .:هزط) نلآت مع یاعر لاع نی ور اشهزارچ رد و رعنا هوانکوور جفگشسدتخام

 ۱ تن توش نارژب وایلاوعاهس ۳۹ هیت نیم نوک لنز لا

 ۱ اوج ابد تایمز کارت

 اصن اش ی ی ی تام شاخ زا ما و نا ی ها ی تفسیر دا ات یک نیا یا ات یفتق هر 7 ۰

 2 ۵ مش 5 نی ۳۳۳۹ تی نیا ی اخر ای یا

 ۳ ۱ ناو ز |۳9



# ۳۵ 

 رم یطق و رم ایرج 11 ار نآوووس نب نرو 7 7

 ۱۳ 0 رچش تسش تم تم
 تشالو تو تم تم کرد ۳27 مجرب تیم شور ۷ 3

 لاتیم ا زا اور اکو ماکو رسم تااامکت یچ نیامد ثستالک وچرض بودم
 رونلب وسو | تتسو طوضدا اش امجو تنطلستاراو ارس تجارب لات تواعس
 عزاطفاب مونا تمالوه ریس رول رک از اروب رو ه_نشفشمر زر انتروجاب
 تشو واروتوا تستر نن کر اکو لس الا تسچ امار اوره قسوا

 وتو تبرار ورم نسو ون تم نا الکرد اب م ابتلا هو تصولعرما نمک

 نآریروام و ورم و دررر نمی مر م ولاب تسولع هیدن وا ساعلارچا تخاو

 تورو نم تلاااراد ار نوار رسم تیالو نارد یر دون ت سر تیالو
 ووم هسین ادرار زا تا یو یو اف ترازو هاب تیجارگو درگ س

 طور اویتاب ورک )ره تم | توفو ی ۱ اورهو یرو لو مک فرو 7 ب

 و تشنگی او کا کا کی ینارشار ای اور ین ار ورتوروآرو تفرش
 از یر دچار گاز اردو رگ دا طعم درگدم علوم در وزش تسموزتنآ ا

 کا وب ریل تا سر نتفَر ببار یاد تش اد مان ایست کش لیلا
 روم اب و حب تیقو ضعوزت مرور نرم ای سل رذ ان تسارس مع نزور» تقوا
 وواتشسازگو ورد اب تماس اور ناف املارام ماند عرا ِ تکنو لا

 تااو ور سم رعلو رد ملسک هتک و تر تورا اپ تی
 تیمار کر ادب رگن ار چناسچرلک تبسم ان زر و تلف رانا
 هدشصوورر ته ۲ زا رسم ی وا نوول زااب رجاروا را .یوروب

 ارگ ارش رخ شیپ ار تیحابرگکورو آنزیم برچار تشیوو تن ناف
 زنا باک ارور دار ور طلاب ووب ناز ام ناز عن واچازلوچ

 مرظظن ساشاپولفمو عج و اکز لا پولس نرو ورگر رد روت تل ارولورب تالار ادو ۱ ٍ



۳7۲ 
 تو رشوه تر او سلف لانه علی راز و ناو

 مقحم هری آرد ی و تر وصل سه هست بت وا ۱ هد قریب ن سس سنگ

 ستم لس وطدید جارو ول تفورم
 متخادا ناز هوس نرو هورو /اتسب اروا

 پماد
 ۰ يا ساکت فک دن ور ی ل مر تقو ناب نیس

 روس ناشر چرا هسرتلدب نی ه اس ام تشگن جو ورگرپ هساف و ندا لک تو

 تمانکنمعردولزا تروصنترد و لس و روم نلاعسلاعنزا ژ  عرم
 تا

 مسن وب نسلاوو لاک شعا رک نا هتستورح

یمنست کنونکا تن اب وا دوزخ تم ی "یر
 ّم "تجارب تسادطاعول

 بر نره و شنا تنشسارلیفرورش توت مگر 1 4 و ووچولوزا

 ماتم ابا و شرتحاسسلاعناد ارم تاعو "نود ۴ ر |وتنز از ضرب

 اور یزاهس, باکو تفکر نیا هوش تم وا تفاوتی ؛ ستون کد ف

 تشنرلو رود تسار,شسنزا نلاح ام اس نیا جون رجار رب وب اف ال ارتش

  فرورو ورو جا ] و ووشو راو ام نرو ۹

 را تشادرب اون تر لو ساب مکه شب | ایپرتضد نت سس تا هزطا

 4 ] اوح لک ا اب ترسو ات اب تاطاسوو بیو زا روس هل تو نسروا

 ِ ِ رم و گام کم دوش ت.او درو ناز رب مو وسز نیت نا ناگس وب

 ح هیت تر زد بوس برس نکن اذزا لارتخوووش و رضا سس
 شل ارو عن و ؟د سو ور رد ملا رب اه مسیری اس اکک

 ی نداودارو تشکل دور نام هل زور و رو |ل امر مکس

  باوزت لک عم شو مارک ناو تل ق یو ول 9 و داد او طرش ور روا ام

 مصور سپ نت شاد افتنآن ارب زا نا جو ربا تسد ار ازین ون رپ رس

 تروع نآم شاد اسرار شبمزارن ارگ راه رجب تیک
 واز تم ل؟تقو ناب نان اگر ادامه گن اگر اد زن ناسب هر ریو رس
 نشان شکر را نلآ تربآم و شا نرم تقی دربار

 هووش سوشا هوا ز طب سشلوترتخو نور هژاالاوشرو تو توس(" بب سرب دن



۳۳ 
 نیروی زنکم یر نر یی ایل صق تب رگووا

 زار نوت مت تب لو یاب اد تم قا سن ید سا مچ رس

 امشب اوژ رو تاک )ما نیا کس دنا اص اپ! رش !هدتشس و رکسوو هات
 طمن سل اضآا لعزو ر مود نوب و گرد او نا زوزمارو ان راس ۰

 رنو شو ادرار گر ب سالات ناز ا تسشراوآ ۱

 رنگین من اور تفگوورو او ستوکلس و رو نا فر بالا تک هی

 وجه اف کرد نم ماب مارس تمق دیر چاق

 /یتوش هدردآ و وا تسوژرد ار ور تخدهدرل#ل فر قاری" راس تسورشس

 زار قوت ساب :اطعا سما وب ابا لومنزلوص سوگ و

 راتتطاس» یرورب بش ناب درمشم را وتیمو اب شوم ایا قدر 7
 مدیر م و ۹

 زوم و رب دی دی ساک نی بول! تاترفرس ۳

 نسرین ست بم یر

 ورا محو را لیتر او جارو ون بینی سو جر

 بالا کر ممساو رام ات نووٌک هری و تساشاو نلواو نسبت صزرو اروم

 و نقش نوا تب پر نگه رز هر

 ترم ناو ی هساف زا سپر گوش هو زور خرده هل ی

 ررودام )ترم تا درد وا یزید ارج اب تض اسراو ولت ارووخهرم نوری با یک

 ل اش سیلربو تتاشز ۳ "ور رس نیا رس (تگو وفا تشک لار

 لاولاب زور او تسرف دان ید ان مزه تس )مار نزار راو شیما تاژاو

 7 رک ی ام رش قاو جاری تب سر هنو دن! کبک

 ترش تست ناز راست و

 تیتر لورعساب اب, شمال و اروم من شن

 رو ناسا ۳۶ بد ۳ کل وطرو هری اوا

 مو تالش ارابدرچ اب ارگ تشعد چت صاف اتم



۳۳۲ 

 لورم گچ شین :تماش نی و یذپ تعدد

 "4 و واسم 9
 نا غم هضم زا بسا نطا مس ذم | نارراپم تایحووپ و 7و ترس ۱

 تی ادا تست سوز فقر نوار سوز توت

 شا ولو سارا 2 نایت | وزینسءن لب تمجید نماد ناو

 ۳ ۱۳/۹ تفار تسمه ور ان ران ب  «تشوکضعا

1 
 : ی فن 15 توام ۰
 ۱ لب ی تشیانساب کس نسبت ورم ر ۰

 3 + لاسهدر اچ تشولسر ار تدطلس - تشاپ

۱ 

 بلد 4ب
# 

 داش

 1 شرور هورپ نرو الو نت ار 1 ار تو وتو و میهاپ ارور ۳ ز ۳

 توسل اب لتشرکییسس بت تض رمان
 شر رک عفو تسا ناو گرو معلاطز یاهو روآ ملایر ار نآ ان
 ۱ داد تاب ّسّ د تسساشو ب « شوت ار تور ام اور

 ۷ نشت نو ره هضم اروعزا یک  ا تن ير مس هم درسا

 عیسی نر تنآد تب ۳ زار رو و ایه ها

 نیو ارد یو زار رب یساعد شوت تلف ساب لا نا وی

 ۳ سال او مار مارو دشساپ هوول یو ملک داتسورخ تبروبس زا ازور هه آرد

 توصات ار اهرم ارد ی ترول ی

 اب بر دنگن از ناعب اطراف لات نیضوج مر و

 مسجد و نلصتهیسالایرو هزب7ر ورخ ترروصلمر سما ین نل

 4 "لا چارت کور ولط دیو تسافا ب آورد ود اضارول (یلز رعد
 زا رديف لات ام نیز دری ؟ رو یک زرد 9 تس ور 9

3 

 13 ناز بر مر و تفت ناش سون دار رب ۷۶ لار رب 2



۳ 
 2۸ ناشبیبورب لینک و ی ژو یمن زبروما/نب

 !زوورما ترور عمو هدر تم کد تیاو سو ندچ یوآت شوکه

 هما ابن اصل وتو اجر جز تالاب و وش سرور اتکولس
 لات نزد هری اضا و« ریشپ لود تاسراهدص لا

 تو تست ارم یاد یرف تا اد نا اف تشا بد تسید تو

 ۱ و لند 23 مویرظف تسب مو لات اف تا نوجر ور مار تسا سرو

 ناز ار کبد لی لوس زر فک یرز
 تر لب زا هوروآ سلول برکه سا او دشس اپ ایا
 ۱ ایر تب ,زنیشثا ار و تسسد ورضهس ورود ارولقع زا تیفیکناطاز اب

 عزا نجس بز مسن اک تسا شف دل ویو تک

 بارم اسم بیل اور ب کت رد ْیرسب نا انس

 زر ووژزارلا هنیمشض#ا سبد ار نیو او ون اس لاو تووسکر ار نایب

 هریلو زن اگه هو روش تم نایانرطس سر !راعرم اب ارم تار نو (تایات

 ارم ب اوت سس شدم دور ها و بشکه درگز 11

 9 اروم زار نم قوا فلک شو رکن جم کس

 ۱ عود )و وراریمژا بار شعار( سشسجشادلزار رنکسل او فقر اکداو لا

 لعشور 1و شا ناسا یک نر کیک نا تس تمسیپ رو نخ وواراس سا

 لوک شرد اجر وجه طوری تیارحار اب ار را سو رگ سورژارجار اب

 فرش نوروز تسز کر رو رب ول تم سنا , گولسزا کو تاک نایعاو تلور

 بس تار رو شم کار رب ناو

 وو واب و غیرت ووارادول,بب تسراوس ۱

 وا عسرزووا رها ساب نورو لا رجار لاوحال خام نصر | لاو تایر محار :

 9 3 تشوکس اد قد چتر زا مجوتر ارگورعر (عوزز زا مش ۸

 رضا تیبا گشدر تشلرعار ۰ وان خسس/ار آر اکبب ی ومص یو عراتسا

) 7 ۱ 



۳۰ 
 هو جستساچ رج و هر

 مونا 23 7۹ 9 1 و لاس تشدو یتسرم ۵ خراب نوججار بن وواجار

 _ + تم لس تخلیه ولو دنایژ لایک هاب تردد( یورو ها نیش اجاب

 روز, تم ق تبسم لابنامفترو | خیولعرم ساب نلا ۳ نایاب

 داور تیض یر نازا نیاد,ناز درد دن سکنکت بس

 موچ ارگ اس ا کو یوم اول رو رالتتسو یخی تیر 1 شورا ادا

 سمهورو رم ام مامور )ترا ناب بانو رگ

 یک وه لولس اتش رو اروم

 مرز و | شور مشت دسر نز ایا باسا

 تفت مرسی کت سیب از گر موومر و نظیر و و

 واجد تلو د یقسزا رک سود درب راز خم نام اتکا

 جام نکا ی راوحو ترم

 ورکراثزگی رتس ناز ۰ ورگر او از لر

 نکس اطخ و ینکه ساطخ ی

 تار ترصت نویاکه کمد بول رپ کم اتش وکس گاز وقسنا اریصم

 هوس نامل دلاور لا نشو سا رو یتلطلسا نر رتارما و ولرچ ار یاران خ را راشزراو

 طرف بس رب ناب یدزب داد نیک لا ارج ٍ
 رد لا عیب رجارد دی لات تشولسو ادوررگ سان و ت ترص سر ت و

 مس ولتش رشت

 فور سر ترا سیو کتب هتس روبه

 تسلیت بو خر زاز .... تکرضاذایزویپ یک
 تیز نوار اد جزا لا شو تس  مارمر تنطاس تب

 راس _ز او زر تاور ناز اه لاستفعو لب هرصیس ذ لپ قیارجار
 ايم تنقلات ار ید تنطارماو رپ ررآع قرن و جا

 رو شمس هان رد اسد ات زیر ی هراز یراق

 ی ۳ ۳ کا اب ی نا یی یا هرات ۳ ۳ کت 1 3 ۳

 9 ۳ ۳۳۹ ۹ ناتو ۳ ۳" و

1   3 

۳ ۸ ۹ ۱ 



۳۹ 

 [ورچ وتبخ هی ی

 .. ۱ وا ووو لات ی تطلستم کی جان ندا
 نافرو و سا سانت دم ان امج تک نو ی ی طحار
 تا اگترذع »ضد تشادرپ یو + یاراگلص ۳ اف تک ز خور

 ها ی اوت یراوننو یاب ناب مع الف تخاسووفر ات وو رس ممیو فو
 رز سرم وگتسزفلا دنا ست وصواب هی مر او نا شوش

 نسل وصحعس اتم جت اطحسشبتونو نان تان تو. زاو اطیشروم
 فرم | هوومرفر اگر ناوو شف تسلاکر نوعی زار تخم لاو لاعا باغسو

 تسوو تلاش زارتب تسبلغ اکرم! عم زا مومم فیلم تلخعار ی ناادر

 لر تدارک تلخ بیس ناو اشوایاب ور  زر تالطلس لر

 امر لا او و اور بس نوت میعقلار یا 9 ریصت سالفا نت لودر وآراو

 ی یو رو زور هد ریدر وبشم

 تمسمو قلاس نسار ژو اتو بلفآن هی امار عراوا ولو نلایصاوو روال

 تسر حزب ار تشار /سالشم اس زا همت اتش او تر تم ترم زار زر

 تن تسزامآریدشا ستم درگا اچ تسسار مر طوتووشم تاسف سر

 تس رم یورو در اش ترمسولجار تست دنا ارسمجاد ار اطلس ارج ۱هاهوزاو لاسشو

 رده جا ل نان هری تنطل روم! لاس لنوو دا
 نا | تست ورر کاور سوت شبا ۱

 یی اب ابسایجما ششم لایک لعر ]۱

 + تفارن تطر و

 + تفر نر زدند هست اچ روح فر رم ح رب بم

 وضو رپ ار نارذگن اچ انا رم اود نایکرچ جم عج یا محار 1

 هه تن هو ی ۱
 بو ریل کند »ذرات دما لاس تست مووی ۱

 اکشن مای ما تو لاس .لوتم هک ارحاز نت خراب نروچجار ۱



۳ 
 . - 3 ۱ اب َف ّم .

 ر و انا تونم نراتلصمافرو تی ۱ لگد و هرس قسی مل سس | ول راد

 وگو تندر کل تن ام نو ور وا سر ابو نوروزی.
 ۱ در برق تیر ات هتورمارپووو

 1 "ناو و وزا تم الع وو. دلت دامک نوش
 ۳7 ی 7 زاووش و زا رخ شا سارا هو

۳ 
 زود رک طت هد ترس کرم تا 0 < ۴م زور 9 اوو لاک انرزوح بل طا ار اپ رب حیساز یاب

 نباش هتشصووا لاورپ هسرطلن رب زو هاو رزرو او تیافع یا
 ی رب از نرذطلن رب پورت د تبالد لاو به ۷2 لب کت و
 تاب زی تساب ناوم ۱ لشرسیکا او رچار امتیاز ما تنم ویلاسکو

 7 7 ۱ مر رپ ۱
 نزار ونک ارپ تلعو کا (نایپلاکو دش تم در لا
 ۳ : 0 ره [ لاری بل نام ادعا ورم لس اب او در لدورسپ ریل

 شم بش نآو نرزباشا 1
 لا چو تنفس تر ر پس تله ب | زا رک سیا

 2 وات فس و لاستفو تب تاطاس زن و راز نیس

 + لات تو تبع طرز هک مجزا تمار ۳

 هی زانو نسب تستر ناجا نبتبيرجار

 ۰ ۰ وا تلاوت تا ثم تبیبجا نیل
 ارزو یاس یتیم طیب | اچ جام ۳ تد بورس مچ ]

 -وا ژنو لابی هک رج و

 اردو لا تر تیتر .نیصجا نزن
 هاو زاب و لا تسشمو تس تلطمسترب .نااریگست لا

 ما زابل ایزو ی ته تر لحن فن ار

 لای تم بلبل نیا
 ما موز بلا تست  نکجار نت نورصرسجار

 3 ۱ لاسمسنم بس تسششدس تر نلوروسمج ارت اموتتار
 َُ- - او نکس( ۳) ارم زنم( 1د



۳ 
 هاو ل ان تفو لب

 0 ۳ سم و انامو تایایا از ن مو

 کد2 تام شا او تناسب ب کت ست جا نورجار
 اب ۳۳۹۹ و تست ووم

 و نر ۱۳تن ر قوم نر

 -هایورو لیلی وب اولمقم خر نا ت مبل اهواز وصل خ

 ۸ ۲ ترور یز نا مار تی

 اول کش سطر و کنی ما ادا از جد نم ووتمامل ۱

 دن داد خور اور ساری دارم شان اس تاک نگو وام نب لات ۳:9

 ۱ هاهو زد لاسورو تستشللس

 ین زپ یدکی متحاسزاو رش یار ؛لابنپ | ما نیو و ممم ۱

 ۱ - هاب تفبول اصول

 لات 37 بتا تر دَر نیل یززف تیار ی ح 1تا
 ی هایم

 تر شه اجر و ارب سولیرجب مک 2۱ میم 2 ی بجا

 ترا تتفاسرات ناد رم رو یوشرپ مو نون ریو گلفاف کروصار
 و لامتنارب ارد جن تبلو را ؟بواش رزوور مش(

 قرار وار کز باور رفتم رف تی دات حررطمو

 و تورم وب طرشسوب ورم باروز 2م یو و نابود شن اوو فر راوو سیم

 کو طر تنمور بل دصمر ون عر ازههسایلوت یاد غراو هساروسنآ

 3 را ۲ اب سیال لا ورمو یدرم ورد لاو ار او سا لود اب تس

 سوز ارت یر ۳ یا و کد کروز مع رشا سلاح عروس و ن اه نزول

 روش توایو و ان تو صالقا شوم ور اگهسیب ره ترم ا ار مهره تسورهو

 ی دام ترزارمو تو اطو راووورشم تن وفک۶ ی اتش زر [یغزسا

 نت لب وز بجاع نیا وند میری ور هی



۳۷ 
 نیس و اس ترم های تم لاتشمبا نی

 و
 دو نیا مر اماو ئطدس

 لر لار ریه مک کرد نوجرق بت ار
 _ لاو رو یداینتسوبم رت سباو ناب شاهچ تیافر و دشت نابلاعو معنا او 7 مو لار تاک ما نيوز وب زن»نس یا مک ندا 2 لا ۱ انواع یا و تساود
 . کر افترا رومار سس اتراب دو ور دو بسا دسجم» تا
 تم برم اکرم تا نرو نشتلطاسدنی سر رو بووررد

 و تالش ار سسرپد», لس تساوی ار اتو
 ۱ و ورشتضم و وه ام رجار تک ارزو روند
 رو وار نا سرد تم درو نیس کو تایداغر رو و افوو نیام»
 سرقت تار تا ار ضر و تنوع یو تام عرب 7و نآ
 وار نرم رود تسررکی قلب و نیا کت قتس هساد
 10 ارام و لا تاب لی تن عماد 2
 ۱ ۳ و رزم تشو راز . ترم نر تین تشبپ پا سید
 ۱ ۰ : لا اماچروماو رد مقرر توزازا امطد يب ادب کل اسراوو تک
 سو تیاطتمز لس رم شان و انلصخ شوالواو جد نب ۳ لات تم رو لاتتشمب تالاب اور بوو و س ولی ادا شم نما ۱ قآ ۹ مار ما ریار پسر تنطاسعر ریاتس زرد مب ناو ارزو گی قس 2 تنگ مور

 3 ماناج او لاس ی
 تر تو وطن یر راو تنی رز لا گرما تالار اویطیا نسخ وسج) 7
 نا ام ضصا رس تداوم
 مایوو و لاسددم کب ابا تو درو

 .نش رانا رقم نا 9 مچ نت سس تمام ۳



 کس نت یا سا شا طب ۳ هاش 7۹۳۳

 نوساز دی دا ی ار نر

۱۳۵ 

 ترم لس تا و يا رب طانب نیوسچا

 ترتاس اش ول مال درو اسامی و 1 و

 تشک الات تم ون فلش نم مس نیت 2

 ۱ دو روا را اجاجور !وومسامابراترفم لاس او تست 767 مار شا بلا

 تاب یخ کت مارو یروپ تی 72ر اکو لای لی ناتو

 لش هک و تای رابآ تام دا یر غاز | یا یولو جا

 زر ۱6 ناسا سا هد یاسر لّعر ی
 تار ول تم او خادم اما لر هال تخم روا نی ورسجار

 ةتیفصرا 7 + تلاسعا ور نا رو اتش لاو ۷ بو هجالن/ نوا

 تو |الما ریو لاسددر ماّیپ تم . نرو ام نو کو | معل
 ..م تشادنلآ او ناو ار
 0 تانگژیارانن تی و ميمجار نوتتنور او سرچ 1

 ن 147 مر گیلایز اتسپ تبع 7 یاس تو بت تمرین صبا /

 "ووشو لو یا
 او وونشوفز سو ماس وز ول ۳ و لب تم ۰ نوش

 و تتمساواا اعلاوت ره اسرار ترم تراز بل نناوصرج)

 مَ ۷ اتش تو نام ار هابوو »لایاهم لبتم .نلاوسورج رنو امار

 ام تملک ا ما افسر ل ی و ی تم د مخزن کر اجار

 ببار لالقتد ارايه و لاس تو تر 74 از یلامب یو ما

 تن رو ما  او تم ارس لاسورو لب تد ی ابری و مارنلاصرجا

 . تاک (نااس اشک
 نر ام اور برد اشتر لا انشیار

 -وولقاس

 ِ کای )نام هر وار( موها تش( ۲)لاب تسز کتب



۱۳۳ 

 نو تشونروس یر نایباتش کم لو رو تم 1/۳ مک زر تورو
 ۱ 1 قرار رتبه تشحش رام لا

 کی اون رو عرض ونک ین ار شو ما جارو ن رس وم
 روا ترا دوگنک ۱ قالو تراز ور 1 وقوب نم زاگمی مرید
 تایر 1 شرعی باکو رب راستی الت تشلواد ساب
 کر دی یو نر ۱ | لا رم یو او ساتتسارعزوم [نرمصعش تب و
 از نیس رژ لار پاس یون نو نادر ین ل لو. تسا
 دست سذزقکنانا تحا نا داسک بات تاخنامامو

 بان انار اوش و فو کر زا وروش خروس ما تند مو لب شو 9
 9 مای یزارن ما )نفر رز نادر
 کت رو یتنطاتر ووم لات ل ی لاعادوم وز توانا دز بکار رو

 6 ِف ۷ ری ار نوری ا مس /
 نی ۱سال اش ته اب عام ور طب ی دزا کاوه من ارز ده اب نراورب اب
 غلط زور حس زا کش میت او یا انس ورا درک و

 لری رتقا تار روم نزار یکی لاو روش نیس
 شوت نگین ن اور رپ کدو سان جشن شکن تفت
 ۹ اوز لاو ورم تتفاس تم روش یر یاد و یو 12
 0 اقا بیو ا ورد اتشسور اتش ۳ ۳

 تر )اتسروشرزسب مس تس

 3 تر تب هواس اف تن هد تم نوا یزید ۱
 ۱ ۱ تم زی ماش هم اووولاس 2 وواششمتد ی انس جرج ۳

 ۱ سا توش (نپن سان تب رقیب

 . تحاس هزاوآرب

 ره ؟یزوش تب تام سا ادمین ورح

 هایتنس اد



۳۳ 

 کاخ سی 0

 رتفالاستان اشتر شرط 0
 هراس سمت نوت هراوت شراب تطز او

 هراوشوگ روش ناسا ۱ هراب ها ن ان یاصردپ

 قول ار یا ود هدرگرذذ  قاوپرپودهاس وداشاتصود :

 و.ول اس ار وگنض نا ووب افنآش بوم 3

 وافا سارا لایک وادرس7 زا ندا لب مات 3

 درک رولز سم اعاررویز رک ورک کر نآتعصورکد حر ول 2
 هوا یون سضور هد آن وب هوریزار و را اند وا طناب

 ح مشاور | تماينب وگو نان یاس موشک ین مات نوش بورد و
 ناسزاهرا هابن مانور نان تم اورپ شید ورود نهج ابو وغآ

 ناب ره /)مابلزدتس همش و وه یو وا 7
 ۷ ارام »زند زیبا ایودنزب ال )رج ر اولو ثروصور وشنلب نت اذ لات

 یو و رتف نزن ا کافر ار رو را ی

 بس بار ۳ بشارت ز رب گی نو

 وژوس را دبنسلم جن ام... ۰ و زور بیچقوشس

 اسنین سی و شفلرر لر اس بنوررورب كس !تخ

 + مار ام 2 نگین ش درب

 ِث زیر انهرب تر جم ریو رگ ات ور رف نارپ لا نماشا

 تست عن نان نو تشک رواریرانسربی 2

 ۱ تنگی عن انو لاو
 ترس تسوع و سکس هات توام شو

 ۱ 0 مدت ترک کاپ غم نلدرمتس+ تام شم
 ۱ 9 : وام زا 1یراذو پرو د مر بد جنرال قد

 ایام منع لازم هسداک تیکه عقرب تم
 2 نوش یا ی



۳۲ 
 شعر و مسن "وورع اب ضتس و۲ شهاب ریمات

 بم ی 23 0 وب تک

 ۱ ميتيتش شف سما مت جبزس

 نیورپس اش زاقضترب وب نر )زیدان

 و ۲ نآتخا اب ورم ام و اگ لوح و ارور رآر نمرات تو نیز سم کین مار

 ۱ اسیر ناز ی ناشپو تخاسلل»ا ترسم رمسس"نلا و حب هوروآ تناسب

 ۱ ض ۶ هارو درد | ما نالقیومزس هردو ۱ نگار اما

 باب تکه ولرم سا لب نا سراتو و
 نوتهآ فو و شعاگه ور هبسرها نلا برم اسریمزورپ فن «تردشمز 1 را ز نا

 تم تردید هشم تار راد اب ار جار
 اسطوره سایت رضاعجاب 8 ب فرو ار ران راتسز ور ات ینلأرولوا

 1 اشاوتاورشمو ت معرف شرت نیامد ور ایوفایط و زا

 راد او و دم تسل ار نارد ء,تعباز کت یابد تن ابوق

 میس دو رو رام 7 اش بول وضصضقلرد ثوالع

 راس رب دا تسوآم سکر و ف ز را دی اک ۳۳ 9

 تیر وا نیز تام اوک ضتی#ژامنادناول اب جیم

 تان و مو موش اتو نرم هما اک -

 زیست مانروب | تا امصوب دوگمس ثع ارکی | سیم اب نامند
 موز ار لر بس دا هد ام افورط شانس« و »رب کس تم یصرک

 تی بستر اوره نانو ی سلاورپ زور ماتم ]رپ ممم 9

 مماوبتشب ۶ هو لاو نر زرد وجز | حق رول زور زر رو ,شفالع را لاو
 او وا ار هوره افشاملو ساب سادات ضراعوورب ناتو

 اب تس نرو تابان لساصتتعاززا داد بیت نان سا تی وب هر
 _ مقطع 1۳۹0۳ یی دما نی و

 يا



ٍِ 11 

۳ 

 رو هی اتفرربانارسار پرت قو
 ترا رس فلوت ساور ۳ ۳ سرو لو

 ترم و راوشو اگر ,شیل رزم ناضقا اید ارم اور افراجت

 ایم رب, یوم عسل وا لود نا
 نانو راود خیانت نارتنز لفع یر ون و ناتفا رم ی

 رم تسارو ور ررلووتتب هرش بم میدس فانب لوم نلا نرم ارریلاسب ۱
 اهر اس هدر یا! تاک اصموشر اراک رو یا ازم لواف ۲
 لب اضم تر چک بت دد شسب شانه, لاجو سقم ۳

 ار شر مر هو اتش ا باتو -

 شیت تبارپچسدروآو سا قو نتناطصاو تنور تفت
 ملت | و داش 40 ناتو لس اتش زی شسره توت یا

 پیر ی بسولسهزب ۱ اوز بسا زراتفا ِب تخم دان

 روا وهم این او تست

 1 9 اما کد اوت ول چسب لوک رد

 او شدید ناوناپسب نام

 ید بم ی ار لاو یابی

 هک بها ی کرم ار 3
 بر رنگ فسا از ار اروم ازآن اند ثمحاب » شو بشلو تر »
 01ت تنی رفع سما ناموزع نب و نام شوت زا
 ۱ صور را نیم, تر تیم شش نم
 اواوو مقر و واشر وال ار لریلگروریطز نام« نوا یشوت لصازاو

 تشاسکر نزوگلمرو ور )یر زن تیام ول 4

 مم
0 

۱ 

 "۷ ی

 ۰ 7 تی 7



 ا
 مسن اارارب تا تشک تبسم نم کوس متتشرورف تری ب رگ

 8 زاس نیا طی دا قم زاد ۳ لا تازاعرو مارا نا جلو نک

 ۱ تکرار (تدررچررب اب روس رد این | خور |شیف اوحرالع تم

 تنم یر دوس یورو سنا لاعروس آه اتو د ساب
 ضبط پس نت | ور ی سجارخ وا هاگرد 7 رو

 زراوسرلاوک تر اوس ناب نزیبزح ترور یکی نماز یلریو مضر يرايت

 رطنلاجبحاص رو ن باب نارو و وری دبا تاب اد فوت بس |نارش یار
 ۳ یوزر تر د یدابنروخ ناووژ ارم وا و یوسو | تست کب مارو ول

 سنم ازوما و ورو وز د اتحردار تروعن رکن روصرو یوضوا مولد زر دما
 0 ۲۹ ی ۳ ۰ ۰ »۰ ۰ دم ۰

 ارس زا یوعا ید رابطا ای رولدس برحسب و و موز ت نکس و

 رواوآ ٌدنامورو مزچنن مری او ل ام یک بای مچ اتوومسزوررد ارش

 سنتر دن بش زور تکه لر شسسارآ نابود ناب سس
 امن لواربارم صدا ووو بلتو سو ابزار لوازم اورس ادا اور

 بان ور تنور نم سلب یسزلضنشفراو تشازلس

 مسموم تشاپم دو باب ریز تو اب مس و ار 1 ارور اش

 ۸ انشا زو رر با غروب رو | مد روکش و

 ۱ و 9 هماس 1 رب دیس تفوا

 ۱. شاد نلارپمز یخی نورب .... دات ی رییس
 ۱ نیا ورب »رو م امور ا ينارطباوا اف و ص ۳ , تل تلاوطور و رضا ببار هاگردرب

 .عوشع کر ررپ بان اض ناطانرب ؟ورط ق سس ! بمتودرپذا سرما نویس جا
 الو سس مع ا پس ناریو سر ایتطا بسیکرنرو؟ن امت اجار لاو
 راور لا هدید کی اتو قوم تاشو تاسزو قوت تیافرد دید یار | یلورس#

 هرم بکوزت لات دنا ناز بابا شهرت نآی شس
 ۱ بس درگ ادسنام تو

 . تسصر زابزاتو ریز سلیم" . ..مسمشن میاد

 وه گاج را
 3 نت تو ره

1 9 



 اوت ٩ ناتو کیت تارا یی ناب

 تو دشت ام ور ید

۱9 
 راوتس دور تسکد دربار داد دور اروفکو راد تنور ۱

 ترلمو بقا تارظ رند حرم او بم 2لاع سلکواو و هال از یبزجار

 تر رام نما تب اس تستر و تند لط گاو وا هراد تارا هرخاف

 ناسا رام الی تاطبدرمآ اتم لس لانیروخرد تفایش زا وری هدکزتماع

 نلغانیدادت وا تر مع مرور تندرو سایت دزاپجماوو زاهد

 اد تمسا توورع/ر و رشوه قفس یو لایضتفرارمر کل اع جولی

 رزق کف نیش کر جد رگ
 مرا اوز امن« رشت تام ارام درو و ریو هزتسوما عیار رخت

 رامس"ن افشا اسنورپهورلررتجم س 4 ۳ ها شبا ءرصعلناژورزا

 مامی« تقارن ترقه زا پل اد لمس ناف د نایقتسک شا

 ۳ ۱ تندر وزبوزونل جینرسوا

 ۱ تهدید ارد یتیم نان اضطراری رس

 ادرار تسلارع مند لاختش( اما متن چ ری خرازی

 رادار یادی سای سذم افت ) ید تب کس اتقق زا نترپشش ور ارلاعتفاو

 اداض ناو سان نزار[ ی نو ار ورک اوضچار یقه اد نرو شک
 لبتعا امر بروز اور نا ی ارهاکد اور سانترو سو گر زور ام مدع

 نزن اس تعه ار نزاش یخ ارد ابد رونق ٩ ی را ازز کن ضمن و رب عقد

 کا خراب بل سام تتشاد مچ عام انا, تنایجیز هال سس اساد

 ن شن آنچ تر نور زر تر هری یر دشت نیکی
 ن کمتر جرداوتارر کم 9 7 ژل و باوود لابمد گن ارام

 ال تارا 1/ ی هاشم رمز اتم ف 2 لا ید و تزفاژاد 2 ر

 تیشرت
 کر د زا ج ری ۰ یر تراش اکو

 / تشک مور رک اتو مش اخر لاعرب ام بشود رد سرهال حمام ۱

 رد هجر گخ رد تبض مر تت درگ اررم) نرا اوت 1 رگ ار ننآج رالع



0 
 نشابا تا اضورو هادی + 13 داور گرف وام بنوچ وارث از هتشلایس

 طرق زاد نلوئصا نانو ناشالاو تار ارد افت مو کد زور پا نر

 حر 3 ط تا لطزءایمو تاتو تب ۳/9 ان 1 اتیلوشا هواد پیشتر[

 )تا رظو مضر بگوداتا او اور اب نورفص امد نا مرد

 آیت )اپ رکه او نمز ها سر اوین
 4 هرکی تاچ اونو ۳9 7 لاک ناعمد ارام ییرضلارو راد داور دوو رخ

 توس مر ار رم تبسم لو 9 ار ناب ۳

 تم ِ سرم ی تورو هدر ای نر انس تا انار

 و وطن ی ناب مشروب پس ها یا نشسته

 7 میبد و سراج یو درس د ارس 3 و ورا ی هبو شین ایوان ارت ورگ

 2 کر یر 2 ترور خب وتو رو رهن ودر و و

 مش ناو ابن رب نور 7 11

 نان یزوشفا تن زایی ند کند گردد ورک م تیر شش |ملوو

 لس تب ارم ذی عزم خشم لک ورم
 نرگوز اون ارش /یلارو اردو مس 21 اور مو | یرفزر اب کیت سا امکان هوا

 , معر رها یاراپ ور و رب تم ناز سارا اوری را

 2 دا رقم یو یلارورب 7 جست نم وب نا

 دلم و هک درب لاو لضتیط دل اتو لاع بم امت

 سام رسا برد عصر ورد مجار زا ناراب تب تي اش هسهاتت»

 + ت مو ی راس تم شم بت شرط شد

 قتل ترا بره تر نان اتسراب شک اد | لار اب بقا و

 تمانطرترخرت اتوبار | توانصاو روی, شتر و

 یو س تره اب سامی ام
 ِ  7 1 "زا

 ۳ هل ف رو سی "سو وطکروت لو

 » یردسناج( سر سا لیبس ر



۳ 9 
 تن تپ 7 0 1۳

 و و ۹ ۱07۳ ۳ ۳ ۳

 اتو ما نسب و ۹ 0

1۳۲ 
 ۳9 ۳7 4 ۱ 1 و

 11 رْسو تحاطا نان و /نیشم نو ولواگیزب تعلضر از ۵ ها ایوطاعا

 تسنط سما لر ین نان لا صززوشووجو | ار نزار تره دو لوپز
 ۲ ۳ سر ۱ ۱

 رواابوایامو ربا تارعاو نتولک اراب ار ی رع | کورکب سا ثفالطا تیلور
 نیل

 نمشسیگرد تیووبرتامن ایزو ولرم و تب نآورزواپ بو مس ۱

 منش نگر تحریم اب ایراد هما تسد ناف زو و انا ور نتع ابا يرام

 دو رب هزبضکت عاطا طول میس ابو 1 نایاور نا » یشلگشنال اش تیالورو
 هرات تدطلبل اب تجار ور و7 سین اب( باد دلو او مرا

 پرو مجاز سو وب شم الو لو نایک اع و ا بدو تقوی موش

 ل !کییبجار سا رتفگر اع هدروآ کم سا ل ات ساگتواعسم ات نادورو جا

 رسان تیلور هد چرا رام یاسر و یرآی رک تم
 دف تر ویو مه روم شات لا من تثاوطو یار سر توزتادطو
 رفتن تی یا هنر رضن تتساماو مر کماو یدنیپا

 بدر کتی و رمان روا تور توت بدر نر
 تو دلو ری بنگر و رامش تل بیو راک امت تم انار ما ها

 کیا لا صابر فلرپ نو ضرب در یر ط کر نون ما تو تر
 دی اریو زا بار ات سو در پا را مي دورپ اش نور ناز شرف

 ال)نسور شن و 4 2 شنل مور اس مورخ شم ۳ اور ضکک

 بس + کد اوزتوام تن بر ما تسپ تب تر ۱

 تونی تریعزالک ترابی ررم لات فگی مچ
 میش اون پمو لاو نونارد کنار دم نانیو ناز نابااور شیری

 ۲۱ فن امت نایطوم تسوا) اب کار یو ات ن اساس نوا توقلو زتشصام لرعو

 رس ارور مت شما اضشکارت اس او پاش م ولعروز, سای درو آی برم رشباوتم

 ۷ یلاضق | مریض یقم ار



۱۳ 
 کو تفو ارد وادار ۱ ِ ۳ ار بینا ازبتسم وبا | ورب ام کری ۱ : 9۳ ۱ # ی 1"

 ار ووجم بد بش ادب دی اب ون 72 جام هدرکد اوو* تیام تیلتترافز ار و
 نلاتسنل ادم ناز هر دار تساوی هد اب نادر 7 ارور اب لارستان اور ۱ انا تشک وتو رود اب ریل ,

 مغان اکرم اد لیتر با تیقت نایب تفکمد لآ
 رد مت مرد مزحاسصار ن دوبی اب یااچهد 74 ؟ِل از 7 1 ق ونسو تحوس
 و بار تشمو لامپ اسم نانکاس بش ادم ار پی ایرونی رپ زاد

 اهرم رومی راد )ید اژو رگ ریشصار اراک بارد هدردآرپ ار رهأر صوسح رود ۲ سس ی ۳ سر

 ۱ ز و نا 2 ِ ۱ 4 ۳2 غنی وروا مر وصس 1 ارد ل اجر 17 نرریسر دم دریا ۳۷ ری"

 ی درگ د,نب ان یمریپ تفاهم اف تسکین 4
 ال یرماد نا 7 ۸ دور نور ی دا نرزوش نرچ تند دهم هنر 1
 و ۱ مصر ظروف راس هاب لویقیجد داور ۳9 اینم ی 6 یه ۰ رس و مهیا م ۰ 3

 ۰ لای اررآ في رس... یلاچسمبرآ بیم شا
 0 با ص ن آن سم لس رب نان
 ۲ نرف م رز مشت و | وب کد ول دور

 دمت اسب تنم هب تابلو ت اما

 ی

 نآت قبر توت السا اره ساز اب عرب وب نیر اروم اکو ممیچ

 لر تنم عیار لو باند تضاد لات طب تب تاتعتا ار ی اصناف تاب اب نام افت
 تفابمد ی اعتس(ز ۱و ا تل اش لو تسارن گز هرم ب راد
 اما ناب در شر تزوس جريان یا ات
 بس نیو سکس يا مایا نیا نالام یون لی تل مارا

 هتشروشسن ام اچ نامتن» نا ز ناژاو هر | مو نایت تن لسان کمر رو

 ۳ + اس تست تب ار تن تب
 و ون تلعر مش دش و رکن تب مچارکن اژاریم تم ر نرم ۳
 ِ ۱ برف( ۳ ناو



۱ ۱ 1) 

 ۱ جم اخر لات بسم ور زار خرتو رم دشمن او دبیر شک

 ب ممد لات تاک تز )۴ فو مازاد عج تیام !اتنروطم نزاپسوا

 مال ۱ الا لر 0 ورا دهند رو تر ترخ باد یاسر یاد پایه

 ۳ ی جم 11 راس 1 ۱ ۳2 اچ انار

 ارم اگیو اومد شرب مر ذی یر 9 زا 1

 تری و ک خو یر لاو دژ هواد ضلطنرطمز

 یکی لوار ۳۸ اشتسا ور سرچ رلت, 1 1/4 و (مشنو ت تارا مشت غبجاروذت

 تور فک تیام یر اخر رفت نت کی شو

 تسنیم فرید ار قرار ماش ی تینا ربا خ بس

 وز راس منی اهر اچ رمرکت شک 2( ریو رگ رخو خر براق مقمو تشکر

 جم نو تیم شم تور تام

 بلطا کر طشوا ( لو و و انس زا 3 01 یکتا وز ارج کت

 یک ترا رم اچ نلارتشسد تر تشانآ تب تک یّدحد فو

 اب لوید و ریس رول انس هد ار طاق تستر و ایم تسوخ و

 ورب ]1 طرا اطاو ناٌحررش او نا اکو ریدر تا 979

 شرایسرچارو دز درک خاتم ات دیس که راکت ی

 بالغار رخ راز رف له و ترفرم ما رچار ون زاتارف رب نزار کز / انا مات

 نامزد نان نابود ادا لمس تم مربمونضر 1 مب تر بیر خاو

 9 اسم هرآری در بارلتیرویهلوووو و اس لورم :م تن زاها اپ اش ی

 ۱ همش یر تیر خاک شش در تگ * شرب او را زف سه او

 هرات جارو و مد و جا کنارم هر مچ ارور ووب

 1 در بای ۱و » تشاوريورخ هارو رب اشیا تیز مری

 ر تشالو هل كس شم و ۱ هر کم ای هد ار نآرجارب

 دی ی او و 2 هروورو نر دف ۳ دونی هرف بسا 1 9 ۱

 هدر اس



۱ ۳ ۱ 
 ازای اچنور تضاد ابا هد از طور و سود ببرم ددوش ح
 ال تست ماد ترا راک تم شبمد تست ار شصورد موش دوش
 .:ثمارعا نیایش ایروصسم ای ورا ارس کت اش اتو ورو 27 ارد نایت
 مایا امن گر این اصت ارد مشمنادرط نایاناد» شب نرو نایحاص/ا هوو
 12 رو و ناز ناو روم زایی نکا د ور شسا هو ول ی رد رس ارد دب یاد
 سم تساوراوو زین ازللاکمرارد کر نم گوش عرف هدر رزق را
 چاس هتسش اوری جو ایملا برد خم (!ینارد» ترازو ووجزمورخو و را قد

 و فلوت نوش اور مو

 یر شدند کت ست ترور سه شد تشک ما
 ید اب شک ابن ار گرا سوتی درز اجم مت ایر ایمن
 تل ی > هات تایپ ید ددآم اکو ما مث قرورود
 زنش رمز گارجارزآم و وا شماگل ممد از لسورور سان یا اررچابگرهاهچ ت

 ۱ یار اگه نزد یز ام روند یژاساو ران ارت نزار | ییویااتد
 ولید هری تر ر تایر ارام نادتذک
 تار ضد ناف تنش اداف ات اونا مزاس تن شیر
 وز رییس لو طب خاطی نب تینا هرس کل اوروب«ی ربط اسزتچ

 ِ ۰ 3 « : ۱ سا 13۳ مموطهزیمد یزد

 ۱۱ ۰۱۰ ناخن گم شک . لتکشفنینا اظتطسک
 ورمی یرمرزب شیر

 س ۳۸ ارس اش یراک 1۹ ۱ ات
۰ 

۶ 

تماس اقرد هداتسک
 ۱ ۱ ح ۶ 7 

 را ناوق مجتبی زیاد شرم
 ابا نت تم تن تضاد تر 5 ام اهم + ِ 3 ۰ ۱ ۰  3 ۹
 "ی او ارور تی دبوواتسرگیزیلار تشردی وب اجالزویسنشآس و

 ۳ ۱ رک ی ار نف
 زد گوروم زوترطع مانور »نیشابور ام یهو

 + مس رز ۱



 4 ۹ ب

 ۳ گم ۱ 0 6 ام هو ۳ توت و ۳ سید بت اونا قیمت یو تی ش د س ح هسوات هزار دان شا دا تا ۹ 7 ۳ 3

۳ 
 تا ثورف ثد عامر ۳ اف تعاطود ار 5 ی ارو ست ان

 خالروا نا ۱# ار زد سراب بم رو زر تند ۱ خر تشانا یا ریو

 دو يک ارش ارش اول ورد میفسنرس اد رز زا لار شب زز یاب نرعهوکشمر

 مس ۱ زا شناس شرم ۱ تی نا نزونفرو

 مس ام[ رو ۳ نت سپتککرو ۳

 تسا بارد یر ارگ تم فو ۹

 تبلت لاو اونم ب ۱ [تلطور و اور سنا ورد ار شل نرَمار

 ارهارری وی صو تساسمم 23و عرسااو یا تو اعق جیب زا با ًّمج

 شر رب مو (تفا لارتن وا از ناب ید اوز روتر تشعهب ورا نز 7 شک

 لیدر رک ار شو کما دمت از درز ترولکرو دشت شک

 دا نا ۲ قعامزو خاور ناردا سشوار وز او ششاو کو ات تس اب تالض4ب نان

 ۹ 5 ةوایرم ۳ 2 سا ۶ و ارشنراو مورب لوس ترا رو

 قافلاوزاو مرانص ۳ راد ۱ تس او جزاتشمروم ۱ دوس ورک

 ار رم ۹۹ شس ۲۳ ان واتس رشت غرزای تشناو نشر قدابغتا تم نلاید

 رو هوا تن مارک رنشزرگ قند اشبرتنرکت گیم 7

 هرز متفر نس نان شل نر شف قاو تن رم شات اد

 رود تشمزع) یر: زج 0 لوگو سم کور تابان تیره تب نر ۳

 تاماشتا نر هششکب ای وبا هاگرب وا عزت زا کا گان هرز روا را

 مد هدرهر ارم قیر نهج اب رو طکيز رد ور ی تر 12 و

 یاد ل امار ستم تر یک

 ۹ رز + ی افوارو )نسخ از از ابو نو تک یا تنگ

 ساع زیره [مووس ۲و! ناو |۳2 امد هر تسکلو اید

 بتمن اورفزم نرود اسم اروژمار نشو تر زا يک لر ایل ۳ ع او دوم

 جناب یک امر یا تسرفرزو 1 71 ۲ مرد گل ا اما مو وار از رجب ۱ عام( ار ارگ

 0 برود و



۳ 
 سین / مایه تیر و ی سم داد زا

 ۱  تعوژ ۱ ۳ نام هووشآ

 او تشادلایتش چو رمز و ماد اسب

 شل طب نو یوومنورب لر تو اب ورزقان لا

 ۱ دن درجشا سم نو /وئون طک هدتسراوسب ٩ نیس« هتزاس ی

 ۳ بز رو لب يیصص 20 گلداو ورم ار یر اکشن ار و ام اومد

 | تشبوف شا ایسدشم نيم تی رو

 هادی ناو بد افزیگربآو مادر ریس» اورو شوم سلم اند

 ۳0 2 شو لار ار جرارذ اد سازی هروزرو ار گاف زاید 7
 ۱ سد لا جرم یر اکو ی زاد هد شسته کون ام ژ

 ۹29۷ هشت شاسی ن ۳ طی ابن تست انا اف شدم
 ی ازف اتمی وز ناجا هک تش برات اور اش امام امر اف

 تفت ای با تیکت 0

 ۱ تونی ازم متد تشک قزتواب سو زار, لس گنکی سنی کی افرا

 ۱ شک سم مس و ترفند صدد تشرتزایز زبون اشلکتزارویط

 نم نا فیس ید گیج ۳

1 

 ۱: ضریجو 2 شب 1 رم
 ی لا اشورور اش زر را نی دن اوری

 هززمزا ری نیس نشر

 ۳ ورم میاد کما رک

 هواور | لک ار خگک ۰۰۰ مواد راد ماش

 کن یاران ترسم رووچو اب یوزوصار یوم و ی انثرو

 برد روکش تشکنارقو نکنیم ابا وو اتضاارپ شیونرکیش ورک ور
 ارگ تضوب یو [تسارب سس ار اش وزیعب اتش مکه طم بای ۳



 3 ی سر جت یی دنا ام

 ۳۷۹ سرو - تح

۱ 

 نا ۱ هم ارد رب

 تک هو یا ین بت رک مپ و رد رپ

 ّ نام نده قلاژیبا تکی ات تل ژن

 ۳9۹ " ان ریل نار/لاس ره هفددبم ریس تن تر یراودروگو خزاورش ۱ جیمز

 ری ترم شو مرجارم لانه وز ناو ( خام د جن مددجرد دل اسمش شب

 ۱ + لاسشنشک
 نزاریدادو دا خاور ابیلاو ۱ ی 2: هژزرو س 8 ناز ۳ :ترگهمجار

 ریتضکل وترط او سلوو الو اه بمب یااورُب و رو یر

 متسترارب نیارد ترین رقخاو ابا ید را تیام رغم اد زاد

 زر صت# تیره تبسم | برس هدزب ناو رها لو ی اددنارفید تیزر رب

 رش:رتش تر اب نیک را تی نزار ۳ تقو ننآرر لیدر

 تراز تر ایم گرو تعمیم آع یزز و رخت سرم تا 2 دن در طاضورجوز

 یورو 1 اواط عرف امدوبرساات شرک اوت مد ام تسکدپ ین و 3

 رو مس مار سرد ارور ارادت ۳ اخورنمو_بعا یلوصخ خار یزچما |

 تس ایشون تسا)رو ۱۰۱.  تساوی بس یر طم )
 مهر پ تیز ن 6 فیگب یابد مهد دردم چای تیز نا
 رپ زر امار یتستسايجلاد لامدرص/ ناتو اد[ ۵! ناع مش
 لو پمار

 ۳2 ات نفر ۳ هک ارد مرا
 ضشتاد اشرو رب اقرک رخ شیب ترصم |« یرارا

 ۳۷ یاد مارک ازای در عمر و روتر 2 ل.تسرپ تروصرد تست مصا

4 | 
 ریز ترس هاو ار یاد ملاع تیام مزد سا او تبسم
 زا ب۷ ۱ اب ویا دا رج نر



۳ 
 ۱ 1م تورضم هدف کی شراظزو لای درس بیعت یر تا ش 2 خیابا ۱

 . وووم 9و او ط رب 2 گر ضد مزه شم[ هو ی "یراز ور در ی ید کد9 ۱

 رفاه با رک خوری تسمو دوتا ی ۱
 زج#گتم اهر ار

 تا بی دروآرط اهرم ام ادرکرچ ار نور

 چمران قطار شهر منم مار

 تیر مر عدد زر کد تاتد رمص مس نرم شنی ارفود ادا ۸

 ف ی میت شکن وله اروم دامی امد رب تایر

 زی نسو هش و فو وووقن مت هوا مو طی ید جایی نهم

 ام تا تر 6و مه مرمر ا ( ارلاخسم

 تشااد نبی ترسم وب امرب سره طیرحو و ع / رو مچار لاری

 ادا مشورت لو تینا تسبناوکل وزن جرم تای #

 تاب بر اونم فر ناب ات تم 1۷

 هدر 7 شرف کد ثمابح ی اف بسر رپ مچار 2 تست مم

 و اوز اب ترم ستون تل ل 5 اورا داور او او

 تم تر یخ نا اهر اد زا ریتفو وب ترا و وزیر 27 حر سوالو اور

 و رو شنا تک اه ۲

 کقانقتا !مم ولو ا تصیلات شنا دری تو تسدبمد رد ان دا قیام

 2 ضق هدف نو بت تورا <

 ناب اعوژ) یورو تاپسو وار ی 39 مه تح اسعراد و زوم تسانور »ار مچ جارو رک

 را 9 مری درو هدومدورج نا اتو مک هد اد رخ اب

 رز اثاو تور 7م ۷ 7 اجر زر دن لر

 2 نالیبالا ثتساو بشم اش تماما بقای ورد هد با بد ناز
 سر

 ۱ !اشیوحو یراروا ۳ ما« یا یخ
 لا

 تم یاسر یاقوت ٍ

 تم :! دشت تاک بم رتطپ م ابو رتخ  شطرپتر رخ

 > یرصتح ار



۹ 

 و نی رس قتل ران 7

 نو تیر مت نرارربا هی ی داران ۱
 نایت لز مر و هرگز نازی ۱

 بنت دیک ایا اور يا طبس کر تاب س ۷ ب

 تم 2 او تسرودر اجر نمک در ترا اردو بهش فور و 7

 73 تقی ال اب تقلب تپه
 ناو هم هر هری تعا سام ۱

 1 سس نو لار ض تو ولو ار تیاتر 7 لاس ً زد اب

 رثا نن 3و رب 3 و رو 7 سم و
 هاو

 ی ی و

 9 تا وتو نخشرافص )اش رنو راد ارز اونم دا اروم ۱

 نمز روش اسب تر اس مات نانو 1
۳ 

 فال, ناشنسا ول وکلا اور ی 0 را بز لب ارش رم وهاررطم

 / تالاب نشر عزفتات او ویلاو زار تیوب 2 ۱

 سری رسد :؛رتمو یافت سس شعر ا نور ما ور ام طژانر ادب ۱

 تا احتمال |فودابب لباس دوو نایت تتعرعد 1

 وا ر»نلا ورم لود ام یک ردوم عاضوج ( نیم خم ۷"

 ی مک تین انشا رود نلات 2۸ ب کما مدرن هد ۱

 و7 ی رک رو[ 2 نکس هک هراز تر عود ها ننایان

 دوتا ایع عروس تنم رم ترک ض مر و ی

 ۷ او او طاووس | سارا

 ۱ وب قلعلو رب ن اگر شر رد نکن ار رم ۱

 اد تور فی نرو ريز تب توت ابا اقدام لا



۸ 

 ۱ ٩و توس ناسا ی ورق لاک دار را
 ۱ تاثولف شف ۱ (خیارو کا اهن ام مامان ای ززا بیا و آب جوادی لای ام اعرو تبیازبد

 هرم يا ارگم وسومم ابی متن" ار یت تفاهم ار نزول اب ۳ ادرس

 ۱ ی نر تا جانی برس ننآد بیگ دی« رضا هد
 خ وا نا ضد شستن درب

 تو تسارنم بت ما مرگ تای اب باتکو وا د باتو ریذچهدرهآر پور

 رپ تر نداد لو نیا است گل لب

 0 دتمریم اش از ارش هرظانسویا ۱۵و کیر

 0 زود نیس آهو شس من مست بی شا و تردعو مورد اروظیدا

 1 یوئُمرز 7 یه رنگ ی ورد رو وجه دا شمس
 1 4 نافصو نوش دو تس تار م ی سجاد تم

 ۱ ال نبی 3 را نا مک

 داش 3 و ايم ر نت [رکر فن تخم ارگت سل. ام ابو نان |یمشمزوراتعاد

 رو تی سد مو تک او و سنا بک تب

 97 نآی اوسو تستر ۱ رو اعء یی شر 7۶ تسرطنواد حاد نا

 3, )صد بتا جت اییظف» تب بیو زا اس نخ یاب مهم ها طناب 7۳ ۱

 ح داتضا زند تسهیو وضو سس ای ؛نایاشس رندر تقی ی
 لاعاب بش بش دا تم ها السد امت 1 دان
 ی اند ان کز لا امضا ناب ت سارا یزلرلافرد

 . نیزارصم دیس لس ۱09 وب مس تسرف

 ی ۳م او لات و نا روم رک یشاو تر تنور د سس ارگ قم
 ورد ان گن آق روت ابا اتیورد [ی نزاع تساارا و تشاف

 ۱ یاب (لشوامای مد ندوسدد ی نر 0

 "4 طور با اد نان ینشسا لاعایاز تب یی"
 - باب (۲) مت او -



۳ 

 و ایا اش» ار ره مرداد پف لا نر علاج ارمالا پی تمشناد نایب ۹

 ود رب نلآه ژیوآ ات افَتا تم وا هرس تساوی عییشاادوریف ۱

 اکب نادر تیک نا 1منازا بن اذامنآ شف هد رب اتحاد هساایماخ >

 یه گ یو و اب یچم هوم تشک تام 0

 تو و رم رحار تسسز اب اررتخ رو لود اچ ابهام ی + راارت نر هاي

 دش نالک چمدازم ی ری کر دو ي نرخ ارس چارت شرب

 2 ترش راد وا از تی نم تفت عرش ی ۱

 نیایش هما یا ید چو »ی تیر دومین د رب یاد (لویضار تو جارو ۱

 2۱ و یرشاب دل س ردرا ارد راد ور و تن یر 4 ایم اتسچ ۱

 تشنه رمص زولر هکر ناو شرت نو ۱ ۱

 لی لار سس در درب ید هد اتش ار نب تمسشب
 0 زن یو يه رمخد ور تیکت ارور تخت د لاتما

 رام شرم واتر ادم )تستر لاب دیر يمتماادیق
 نی /شکشلر نا مو درام ها ماه در اه ون شیخ تیم ابر ترول ۱

 زر ناظر چشات تب ی لایت تا ۱
 تان ربات نامبد تتلو تدارک ابءر سام 7

 قص وحتمو ابنلو تزفر لو مور لاو یردضو وزیر ظنثا زور ادرچ مراد راچ 2

 نیز ار نرگس هدید کا نا نام اجرف تد اس تشآلزف

 با تسربو رز (طفگشمت نیا تر اب قم تل 0 :

 ار یطرگرم گر نر مو 9 نرامشلرپم شم مورد 3

 ورراوُم ام اور ۳/۸ لر جی رج ارور 1ر و عج ار تو قو رتخد آلا

 لانتتایبدا تتشموس» اش تو ابن فرار تند دور پلوید سیب تار شما

 تاماف تر تب مزار تشنج بابا تاب زر السا

 9 نام نشو ی ۹ رم تیز ننه
 ور



۹ 
 9 ام لوضت رخ رلاو ترو اینورتر و مع تشاژره تشنیتلجد ۵

 تاک نخ درمان شزما بنام تناپ ات تشدمشمماعکاسا
 ۳ تن فناد رپ تا رو تاتو روی تم ام در کر

 ی ۳۶ اد تش مدرک 7 ید وز تششزلل او لاسدم اتو ۲ ولوو گر زو

 کز !یییاکدر 1 !نابنبد كمررود نزد اول و تسو ورخیوژابب نان |مم اش رو رب تسخ

 ک تشیع اتش قمه تنش 5 لا تنش ومیلض بارکت مدام حس

 ۲ اه
 ۱ و و و غم ز ناب در يتم هاب هات سس 2 هنر

 نفر ارگ شیسرخرو مور زپد ن اورب ِم ۱ ۳ ورخ جو ژ یمو ورم تانکر تسمه

 تاکراود ۱م زو لورم اب پال تر اتکب لاس تزجبریز دو ل ازت تسص بو ترداپب

 نگر اژرکد اور ا لاوحاداب تشیفتب<ی ربا سایز اتچورم ور / نارذگعاج

 تیرروطهبپ مور عرض نزاع زن پاکهدرو ۳ لیفت قترا+ کیر نناثبا

 و تم طو نت ووشو نکرخ راز شنی اتش نورکت سرو گرا بک
 و تمو او تام جماشناید یانشمنادزیو در |یناوقو یو ییچاش نم

 و لا اع تسازرجومو 1 نشو باک ورد ا؛تناراکح و تر یاد برم نید تسایادر

 ناتن اجعزارو اس تالو او حرام اب راردالد تار زار تا مد اچ و تمسب

 ۱ تار پست تر رحم تر ربیع ساکن باده و تسا

 ِ__ِ_ٍ رم اوسوع تیام رم تمیز زا, اجر ار )لای ذاگدید ری

 رو لرطناو هوم بناب اداره اساسی ۷ اترریفرجار دال و از خراورکد یاورب 5 نویی

 م ۲ یاب ار بنز بین هرپروثکت شپایاچ ناشر ازواوژسریپ

 لبه دو سم بی ز بد رخ ازو شیخ هرلاو تنوال» بانکی یرودردس ابتدا

 2 "ترشی یژور تشاو تم شچتو اش جن جا آن اجا وب نی

 ح تس و تنش او زابل الف ا و (1خجو دلاور اساابفا لاعینارد تضاد

 تالیف مر تشاز ريضز گیرزار ننبآن جارو قطاجوذز سبک آب لا
 روحش لا تسرر تمبر یااتراسیم جو زیمنس رم زور ور سیر ش



۵ 

 دو بسساکمزاعیانسر دز اد ميس لو شون و ید لاک دردیطو شود رو يا

 نقدی اتش تب ی بو تاعاطبت اب ویروس

 ناغابب تشارنا یتساتا جم تیر اب تیجد تیبا تام پیت تن ودر

 ۱ مع رنارلایب بهزاد لر دیار ا» شک ا»عراو فیس

 رام رم! تایید نا 7 بای ترش جت ام ۳ ۳ 

 سس ناز ایمن ح تم تساوی ۸

 را قم کی ۳ ورد کباب اور هر شک شاپ جور مو تار

 ۳ ۳ یا سنت

 تا ی ۱ ۷۵

 ...لاگچرب مرورگر اش رمگیسنیتضا رهن ب

 و زوال مش رج اف هری و نر او ابد ور # نرم زی

 تیبا ید یر اما

 یر سل رم یادگار"
 ن دم نرمتسار زور ورا بش ع ورد ثواب مو 9 ۹ تشازنآ ۳ [یوگت حنا سر

 ۱ تیتر ور تور ی دادن ید هود ان

 مارا مود رد یونان مامات ووت پر یتسار هر

 ران کری لب ادیت نادنیاتگد دوبی ادا یسنسشس شو شن

 9 تیر تداعی زا

 1 ۳ درایو ناورپ صتنز اراک.

 لا شمش یدرسصتبتم دز ساپ اما هک یاهو
 رم اسد صادر رقم ملا ره (تعور گور اجر د عن نت را نرم

 ار نم لب تر سو سا

 یگابدتضورتضتامگداداگر
 9# هیت 1 ی ابزرساصو ولرصار جیم

 ها ناج املتس ارز تک شریبو شب دوش



|۹۳ 
 یورو شنل او طمع اف لا اتش لب ترسم یو
 هل او نیش ضد م رسان دوز دارا تعاطالاشادا ت | طا اکمذ)یدصارگ
 هو جام ت نکن اوز ارس نت نیوگدناسپ ی لادتعال نشو لاصیت اب پس
 کاری ارتش بار نوپحشس اب یاب امت کت از( نیا درس. یدوناکم
 و اطم امر ش یقه برق یو لس ًامرهالا بسوولوم | تف
 ناشر دف ساب برنز تشکل نرم پس دهد رز
 ورگی یار اجر وفا ورود ارب نترا و دادرحیبسنوخ + مع افب هد ارم تسایهایس
 رو نا ی اماب اری دعا ه رومی تعاطا لوتورب /لابقفم با | چس + تالوررد پس

 ۱ مد مورزباو تارا من 2 مر ایفا زا سک

 هریود تم لایت... هدست
 تاک رتشارجاررماعرب بی من رشت

 .مییتذرشاهتتاهد ۱. رب
 ِ دلفین ابمومدا ور شیت دا کرم

 ووشنز کو اوتسو عطار روشکد تمعمناایاوز اس و وون امت انریسپسل اد ۹11و

 اب تسزالل ایگتاریپ هدارو (تسیپ شل مبادا تصور ا نوری سام

 ناهدیناصم هد ندا ار بم نیا ماده چفرگی منت نم + بسر نو
 نوزاد شست ابو نانو یازقفو ام تارطا نان داد تزریق
 مچنم گم نم لوتو ی رگ ابهر سم

 ران شافار سافت. اهر شو
 ر ات | م افتر یاربنادر یاب تیز نشو تک

 وا رد با لاع ب انس نوچ | اعم  ات رمان اروب
 دمی ایر داد ایام فک مرگ وشتشفلو تار ران شعشز ارت تیبا, »تی
 32 تن هرپد تشدرب ناراو ازیعروزمزگد امشب هد بیو ثعالوو, ارد ناادنا
 دشع عورزب لگد مات شو مپ تشک خداداد ایقو تم ایا گن اپشلام
 شرلمدپم ال ور بساد اتو ریس ارت هوادش شم عل متن هدیلا اوت ام رز



۳ 

 مس نا تنامبذ طم یه کر لیتو برش لک
 ریثونازنازدنفرص میت ن ارگ تدشز

 نان اشک (  ناگیاگ درد تفیسر
 تساخزانب خمیر ۵نفر فپوشآ
 یر گوی سم 22 تنم تکرفتْف

7 ۱ ۱ 
 رام نرشو فدا تم ای ترصلو حرارت انا ان اکسس اسارتشرپپ رام مر ۷

 نالمو ن گز سمنان بش ناتسء»ناّی۶و نارد ۳ ردیشازا صرصضت اصیژ
 تاقلعتزالدرتخاربا ضال نو قو اید یاب لررظن مز رگ وضا رالی او انس او ناادشرمو
 تادایب نایصعنیا 7 رند تموم نام لک بس شور گرا بر تفکر
 عامیتش او تایر ۱ رو اتو کز ما مان هناد من لاو تاض ابرو ناش

 تیلارهت یراس ابو تنشل را هرس ادزابیدادناذا نوا يظ لرظعو وب لد

 نوش دا میاد ن صوت کتب ار تساتریصت عزا نشو دور رپتسیکر و زن ۶

 « اعو ای لد تاک لرلعیداد یاد تالارگو لر اما بوش رج ریدر

 هرس واز کتاب د تضزالع و وب ششطاسااراو لریانتسرو ءمشش تنطلب
 زد -ئ هی دز نا تان
 سا وا تباور تر ایا نتفرعب تصور رس کدو نورد ناف

 مار کو زوترو از امت ملا ه ریو 7 شکن مک سیده سس اونا گو
 نبرد یدود نا مزیت رنگی رو ترش یزورد ار باش ان تسنارورموپ ور 4

 ۱ او رگ شی ناسا

 9 اتو رم هک اجناس

 الف » بن شی مداد شم
 رطام لود خف راس رج یسوس یر گاو موس ضترتشجا برو سس انوچ ۱

 حرالطصا شست یهو موش ارج تسدافک و "راد ناشوفو ناردارب نرش نش رز

 . ایه ی نیووب
 احد رنک ام تانکرو شیما اپسانز وز متر یابند ندا



۳ 
 راد ارء نگر قبور اونضواتتمورضیس هد باد تسبزا تسا تراپعبتب لا حالطصا ربا
 نزرومآد تکرار گه دام ۳ تشنو بلترسو ساید صمد دا شش فو ۷4

 ۱ رو کریو تشر پس لو یمن تمشورص فو از تشب+لپد
 ات خیز لا مامکس ی مش گرب مر یاد مند تیتر زود درب لود زگدزیرنا هر رنشس اد سل درب ما خو کشی دادم
 باد لازم سرگرم نافر ۱ ضقز نناگششژربد احمر لاو لایبسس فال نا

 2 یاهاتیم تشبپرو گرایش ارت سوز امر نام تک ترفنادرندش هما هزچ
 هر ابا ترصن زر تونس نود ار کر و ۷9 11 ید از راکت لک اش دش با
 ناب اهر نافذا جیارپ تاب ءاگنرا لاتماتالسا خر او تحت دوربین اشتر کد ۳3
 نب لام اوت مقر اسید ید رص تور ۳ | هدرو ان نم
 هنماعمزم نا ارزو آل اسد ناو دانآلبتسادادتفا او نیطالنس تاب املشر برگ
 دور

 ناشکن درد رگوارث ۰... ناتنابن رگ تسیب
 ررذظو تفگود/حورطلک یی رک رکن از

 هر نفت اور نر قرلت فشن نو نما
 تمسار ریل رم واز ورا و تیکت اطا تارو ت ایصتود ال ور اصما رو رم

 "7 نار وار زا نزد ناریشتامن نازو نارسپدمدا نارداب فطر ریآ
 1 ار م اورتو روم یا زم ی لاو صسشس(2لد شم و شور ۱ ۳
 و رووررز او نداد 1 مر وزیر تماف زانو نانو نون هور وب ن 6

 و رکن ون تان رکن رله دنا 1
 ۳ مووی زا بل کرد بنام کنین مشهد نفخ شاد
 هدف ورا تار اب ترکی اتباع اد از بلد درون
 لب بع جزا تی و 2 هشارت اسد اووئرتتس او ل ابو رزرو رنو یک
 مور ناب - لا



۱ 

 ناتکات هرس ابخنا شان ی وطو میگرن سو سرض ریس

 ِ نیب نادر تتسوزا ناسءن اله ویو دف نا تایید - ات اسورءیلاسپ

 قدرتی ندادن بز نما هدانمش ی رو صط ور فلت ایی فور هرگد ان رقم
 قناری افصر مد اپ» تسوو وز هات نبش ار ناهید پساد لم
 و ردا لی رزرو تنشرگی بافق و نم عراذو رام نلد ۳ ۱ ی ام گریدرپ امار

 ترش و یا مل جرف یدورر اوت تشرگن راه رگدو اشک لائشو رنووم ران افضو

۱ 
 جنت نی در رد نفر نا نابز ای بارش کریم گی و لرد هد
 رادان ی اوز ی کش نزب اذبو بس تب جون درب ال مودم دن اررایمیش ارسلو

 ۱ فر رب نگرش نا گان
 )تک زر نم تست ۱ مار شی زر تس ۳/۳

 لاو زد نو نادیاپ
 نوک هدادر سر یلورد |لصعیزرش اب رم

 وب نور ورا اب

 و رمان
 تیم نرخ برد ناب

 سنا تش
 تشرو مگر هوش تشکر

 نرگس یرگوو رس
 هات کتشلو» تشتودیچ
 4م

 تسرالال نیز یورز یر

 سر وتو ارام هریک

7 .)1 
 تشزگسزا کسر دیتا

 رد امخرشکو اد یور ترطوور- ذا عسل قسر لاو تل او بر اکل اضتالا لغو هو

 اهزآزروشف اضتنااشملذا هرگن اولدرد کان ادورارن سس فو رو نشان ایمدا بر

 لار سم شف لار زن و هدرکت سرو شما [مانب ترصاد مک ازع یر
 لای عبا نیس ور بو ذا هود مرور دری بمان فو بو در
 ارد رب نورد هومن اون الا تیبشلووتویمتلاعا تاف اکو هورگیآ لات

 نیوور ندرت :تشر هرس, لادن ارگ ششساسب ام اردو گان اون شوت

 در شمابو ولید کن ارگ طعم دز اونی بشم بیت مگ



۰ 
 ۵ ۳ اصرءعن 2 رو او نا ی ارو امنای زر ی ن و نیس اشهدونز ناو

 گومز نوفگنان شیراز کت عزا صبر یشم یر

 رتفناس نادر نوع اومتنت ار کار ام آر شو دراز

 منت یما اسید 9 مگا منش

 ممیزی
 ۱ ری ( تسو اممباب زیرا کت مو از دسر 1,

 7 (ولالرورود سحر یا گان تعاضرز [زوزو تماس تر از ۳2

 ۸ ۳ راوسرپا تا اتکووم ازاد رد اش اس [وفثارم گنج

 رشت ف وا لس

 نو ۳ 3 ر تر 222 ۷۵  0 رو

 بد یرام سو 7 9 1

 ۷۹ ۹ ۱ اما نزار 9 ۳ شا

 باب طور هس اتلال باد را من می ناروالوور اسم رد 7 نه

 هام ارس هدر بم اطو تیر ام ار رصریثور ترطرو هر اند شفا ام

 ت تر ارز/یرایبرتو رد نم | نو 3 تسواب تضوورز ار | زوارنورب تیم ادرار

 وب مر کنش شک ۱۸۹ | وور مغز رو بنگر سس ست ا

 1 کو 1 ام زا ار نومآ

 مت اتنابناریالوی ان حرف شا ترابری دن او یر و

 ریل اور ورم کتاب دریا | تو

 هالدر شرت تمامی واگن آرد ماب ام هاو
 1 7 مشت 7 اول تسانبلاپچ
 ریسه سر رب ی اهرم شاد

 تششفرر کسر قو در یر نویز ایپسلژاف تا تر یو ۳ 1
 ٩ بودم ۰٩ 32



۵ 
 یابد تضورد زا بو اقا یو ما 9 نزیبوتژ .

 دید درب اسادشهداب نی مرد تسانرا کت ۲

 ین تو لورراپ امور اخرحو لو ادنچو لد مارا صسشت تفم 1 هنر ۳

 و بم هر نا ور ۳ ایر نت اکربود هداد بیر

 دن ات نان تر نام ناف نم و [نلارو سم نا درو لو

 ۶ ازاوساپ ار اعم ار رج بر بی راس نرگس ۶ رخ 7

 اب | یداسپ» تشیهدز ید اب ادیداد تخارنا نزد شاد رب ر پس لث 1

 ۳۳ اش تشه#

 اند کرک نی روي
 ۱ نوک ابرو زر قنت ۳

 .. نی بیاد دال وه یا ارآ زر را رگ یب
 روزها سفیر رد

 ۳ بر ۷ نس

 ۱ مس تر | شش بل ۶ هوم یتصشرسورا 7 / ۱

 تنی اف تیک هر اخیر نادشپگن 2-۳۳ ی را

 ار او ترا لپ کام فا اضوورلوو هر نیس از ادا نون تار

 تخاسادوُمتمامتروصر : ۱

 سششکرت شیک اولاد ۰ شوک (هدناشورشیع وب 1

 ریمد تساترس؟یرز رینشنن ویککرب اب یو
 بس مانی 0 فلت شیرسماتسد

 هنرچشیارب ...دجنزییدنارندش ندا
 بسم ِ_ِث نالیثس اف قو پیت رد اف نرم نر
 شر ۱ لار ار نز بت ه کر مایا چک رب و ۳ تر اوسرم سیو اوس ۵ ِل از
 نصف 1
 ح باما یاس تر رو ور رده 1

 ۱ رد

 ۱ ی ی و ره



 7 طی غنمو ومزی راس 2 زا لدزف ترش یاپس
 زیور ناگیرقف  نگسبک نان

 ۱ ناو ناب اي ما
 ام را ارداپ اور مارا | رس قید تم زیپ تنه یا
 هایش لی ارزان سنی

 عام یر اضو نرگس اسپم دان گرامی رو مسموم ایا نا نا او سیگار نم تسوا نان زره زیرسجلییش ار لر و هد 71 یمنی گی نا ال ۸ فوت ووز او ترس نت نوک ات کت مع اس ناز
 رگ رایان یکم نهم بیش نیش تشب نهایتا اش اس زا تم ایعرل رو 9 بود 0۳ زی تست لا
 یابد نو اب درگ ادوش « رعد نور 1 كس سورس یر عن سس ناو نم | ظهور ت شو لی
 ر یایشلفر زار لزلز نو سس + رحو زاد قد 6 ۳ اریصو ول | یو ورا ست ورخو لو

 نوت بو رخ رگ 0
 سس بوش نون نیت سسللد نورپس ورم آه
 . تشذگم نامند ب تسشو دین هکر
 یر یورذاوب یر فا فو بام کارد
 ۱ مر مو و گه رند
 . تا ا هر : ناگشاراوسسرکن هزغد

 زی عبسا رضا ریو يا

 عرار ٌموکر دو اتم هل تر علم لافس هه غذ
 سرب ناهمد اه ابد سس اکو دس نزد
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 ِ وه شسا  وب تبایب ثعا ۲/۱ شر ران خرک تب ریو و مرگ خو اگه دا ور رم

 ناب از لر روت ام نی غرق ز ۱کرنتفآن ولوو راس"( اغفا دونگ 3 دید

 دو لاو رک +شسرنباوزیانو تسیناماپب باما رپ تاب »تان شاژربد

 گارد ی شیلوگت ش ایر توت نا لاسدنچزا سوت ما تصاتا حرط ندیم

 تو ۳ مدنی اروازب ی تشهده جابه تشررشاب تب وگو ارس اکمزا تابع

 کادو ارر لایت دون ایر فاول سا 27 ش دا تر ایعدرتس عرافنو نیر نیت

 رانا اروارپاب هد ایستاد باس 1 | ی نر رم ااهورپ

 قیام تشیع ناب بیگ خو بیز عراق نزن اپ اضر ابا اس
 ۳ درک ور تسوضرم نزدوید نا امشب ۳م ماررگو هدوُ لر دوم ام هری 1م مترو

 رد تن نر ور مان هد وفا مون اف اس زی نوت يا ناب
 یاب دشحاب هو زر رد قم از ورق تنور یورو اس تشرمار اب تعالو صترک

 4 او هوا و ی ۱ دارم جو خم هدر نم ترتل ستم تیر وم| توش

 ایم رد ابر مرورگر ضصا نو بت اکو مش اب عن افلام ان ات تبیان ساب هو

 تا شر غرب ریش جانب | لاورب اره بصلوت روا لیطرب انتشار ک

 ام ات 1/1 ناشعالار ناب ارد یاس فثاطاژا هداد تا درک ل تک

 مو یا شو ین شش ار شل مور تام اب نوا عاا
 نا ارور ال تااوژ ارز ین کارد يباخ تتاوتساور ارس ابرو بله اه

 تن ارام نت لی ات خو )ین نزن رو الو نگه مصر امر ارشمیاع

 تعات نام ات سیم مد ن رز ایی ال رک لتن الو سیر ترس نانرج» رک

 ول صعنا ارد نو نا دیصنرمو توام ارد ن گو تلاش زرین یو شیک

 بیام اشورصعصذ وب تا گر ار !نیطتو ناب ای ید نا برگن و
 تل الو بام تا درب نایصاعر ام زالو رانا گچ با کیم

 ۱ رم شن رنج اسد نا عرنم کل ترش بل کرم آف طوور زا
 ۰. هو ۰ ۰ ُ ۵ 4

 نیر شوک یلرسن .. نیزاش ضد
 میسر سم ایام ام تک هب مسرزاررم ۰ سرچ گرو 3 ۱۳ دی 7 اک هو له و
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 تفو نرود سی گتساوننجردرحالا بد + نت ارد نا رگدزمو ناشر
 تان سام مورآت ابا ت سیو ءاتسکیاتور باندرب شاهین آ
 زا يه نو اشود نوبتشب تارا بی که یو یمازو عرشتوروف
 یر ضرر( س ابلیس هد نجنیجش مامور چسب یا تردقب فردا اب
 دف نآه دشت هدناب |[ مرا درد از ایر اشزر گر چرت و 77 خروس فر اوُیوآ

 ویشکگادذا سو مس اشوور ورا را لو ارضحر صد 7 م نشستن |نلریا #

 1 و شم یا لا نانو ذا لس مت شزگل ام بمان ارضاعب لافناب»
 هوا ط اي نان نیثا نیر رنو اشک تذعل نا اب یناقطرونب اش دود نصرتمد
 ارج نر وار لاسهدزادرودذ زی گاو رس | اباد ا اب تس.ا حال 5 7 ۳۰ بنا رد روش مرکت خ 7 رو یاب بار گداو امت اب لاو فک شه وا
 رو لاسهوداووژا ورم اه لاسن روا انا ارطب هرم موز سو مه رز
 یدادا طرحشنترب رخ تکوروآ شر تسو ادا ریش ری مار»شسم اب هوول نااپابب

 و یارو ارج ور نیمصت هر د یک امل بوت برواد یر اب ریسه رد یا ور ۱

 تنگ ماری درزا ورا لاو« نا 2 هریک 1 امن ارد تفرش صوا یدیسد

 یدرهتمورردوا سس نضورجرد مابتسد ابی درمان اورپ / هارگی دید گ

  دن ِ سوگند ! دوقلو حس رس نر شوری وراسر من 7و ره یر ۱ ورم

 نانسی برگ نازی وس بانو فتو ا گرگ اشیا در
 تکیه دن و مر سان درگ هر تو شن زیطوزتس
 بکر و دارن تاابا باب اردن پا | اوز ندا ثووذاردک
 هه متن ۱زا یلاورپ ٍ ناو ید ام اصن ار وارب محک نر مر سا طش

 نفت کت ۳1 نگر دوم رضا شم اف نورپ عاس» نرود آددمزرب نیز

  ارو مو رو اتم نو واتفا تباب لاک اس | ور [تصژ و رروو ت 5

 ۱. هتل ناز ورگایز هر شماد اب رد نالافش ریدر
 یادم تفریمد لا دپاو تنش نا ابن تسدرفولوروو داو تم
 الا ()

"۷ 



۹ 

[0 

۵0 

 و ۵و اد سم

 سم یاس و نت دا او تشیدجار شلووو تاوشنرب ورا و و هرضراک هر هو

 2 اششا ا لدد مان ارهچسرو ۷ اند رد هر تستر نا عرش ح روا لو ۳

 روشههشپر پا, تارر و ۱۳ مرو هو رو 1۳ هد شی

 عطر تل با طب لورم افس» نصاب قد وا

 شاد رب تتشتصاریلم تیر ازا ریش ار

 سم ن اردلم ارش ر را متن ار قیلطمداخ دقت نورد انا

 سرم شل دوو ۳ رت اما نا ُ اب یاد ابواسواب

 تا 7

 دن
 هی

 سابق هز انا ژاریادژرماووو سس او یو دوو نو زن زا ۱

 نامس»لا»تک»یناما»تساپب تا یدایرشو تنطبایضاریاس

 ار ات ادب لی ط

 او و ام بس + مر

 دا بعد لد هواسوا

 تا ,ظفو مشورت

 رب خگ لار و
 لا ات سوز ووسرش

 زاس ام تضابرپ

 یدکی تست

 نسود ( ۲د ازعار دورح « ار

 تاببا تخاسل اف تس» نا لارم عیادت اقا

 لا سایر و دانشا

 یژاسدنفام اسب مور

 و وصیت اعباس# یار

 زا یر نشت

 2ام ار ران تب

 دام نرقق عبد دتفصوا

 مو شوت مو لا ۷"

 دات سدان ترم

 لا نو ما یک
 + مملو
 لری اون ,دسس اه

 نا ارو#نادهوردار ار کود 1 محز بواس ناز ۳۹ ان پل اد بلا نو

 ۲ سپر !شبا عرقو تب رد تیوب تولد وب روا مع مواد ید ءینادا
۳ 

 هیتر لود یو ورد روارب نرم اوورپو 7م | یاب تعابو نا 1



۳۳ 
 اد نر اتب مداد بیتی لا ندخشم اریاط ایی یر نایامز اف شم ناکام ۸ »وب ۳ 9 ۰ ۱ هر او رله یه

 ننراک ونروطسُرم ارور لس دن ن اررداريل اوزپ رووا تیجوزرقعر نت یلآ

 بوم هدر 1/3 ۳1 تابوت ناب الطی  نوا ال ۳7 امد نر ۳9

 هژار نا سس کد مدرن اس مدام نو گز تیبا ایکس ذکر
 زوررپ مووا تا اسیدرض»ن وار نور تدن اروهدزریرب بو تالاب ایا هررگ

 هد تسفا وطن اممک 2۱ یرصارتهیزر رقم ی ورمآر در يص ۱۶( روی اچ و

 9و ول تخت مافرو ی ایگه زنم نوا تن اردو اشاره و اب ارگت راز
 لب ۰ 3 ات 5 ۳ ۳7 7 4 1 ظ مم یر رم

 رگاریورو میت ار لصو و 2 و ما نر 7 وار ۵ اره 197 وزن مرگ

 : ی اهم 5 ۷ 3 ۰ 2 َ ۱

 نایک اقت تنلت ونیز رو و ماشسالاد ی م ارنیرمنایاتس دم اب یربدر»

 تو ال م شن یار 1 ار یرماورنذ نامش ارگ /ثراتو تو 3 عروثو

 بها خر لر نم خرد نوبت ناب لرد و ثواب
 دوم نت رک ره ترف زورو ساری دنده او | دقت موارد ارلار سود ما

 ناکراحرالصلا بصتشار مو رن ار تفرگوزبارریودررجار تخوو تشنج تايتناور خب سر
 فو و قمار ناو ) اگر و اش ار رب تشفلور يبلطار ناشاهد ان تنور اسکن یاد

 ج ۳ 1 9 " ۰ ِ ه

 هقماوموومن شال با مورگت مه اور اب ب تتو تششادل اد رس نزد
 »رهام سر 7 ۹ ِ ق ۱

 رز 1 انستیابکاستر مرد لو او تمعتر ار نادر [ هدرو ین امر اقا طباور
 11 ۰ 9م 1 تن ب 7 زوم ۳ قطب ز

 کا یارما هرس # ارور جم جاررمژرف تبسم نامش ریدر گر شم دم نا

 1۳ فاتگ 7 اورارفوورو را اهن اره ترقو شممون ,ثس ره تسرم

 دیناسب مات و ول ور شل ار و ارهارگی سرب وجار لیدر کرک

 رب نما عرا گت سای تو ایا تراش حالطصا جا
 مسافت سا ازعاو مبرطو میز ارهاض اهر نوضاو مننگ مت رج کوره اتو

 ی 9 ۵ رم ۷ م ۳ تو ۰۰ « + ۱

 گتسشاا سر زبان | نوت ریون اس رم انمتستار تر صانان درو

 ۴ !۶ 0۲ ۳ 3 ۰ ۳ ری مک ۰ ۰

 و یورو یاهو ی ار یا همی یا ک
 ۰ ۰ جن و 99 یک .ماس )ودشم اب یر اب روکش ِ دوس [توایعو/۱ نر آی اکدووتتاذپ
 زین درج ددرپسزر ما اب الا بسم یاد یو ممط تل اور اب ارس
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 و یرندرکد دز سم روس هوا افو ترول موز بحاص
 ارادت لیدی ما لو تام

 زوم تمدن اگرزب سی دو طور تکی لر ها بوم

 گی اب نامش اپ توت

 ترثورو ژ خعیصت ورم رشلاو 1 هری بارمر اریئشو وز ۱ تشا زره ۳ کسب دوم

 ز وطن علیرنا ء تم تاطارن 37 ار |ءیمسنزوت که و ایع شا تی

 رزم تم نو یر لقب اما ی :زوشسمعراطقتفاو
 دن ببار امد تمدن هاو نیم باغ کشور ید تورم

 نشو دارا هوا وا اس امتیلا تس ارم ظ "نوا تفادن کم

 مملو تا ی اتی داو بارش ۱ بره تار نور :ا تسال زر ممدم تی ۱

 2 مو نیاید وحش زر ار قشر شا ارب هوم

 0 رند نیم راربشتترپ تغاطا ب اتم مد مو

 لحن هد شا نود و هرم تملک رک رشته روم تا ارکان

 رم ی هاو ار رود قم اب رنکت تس هاضتب الو تر تثروو انمرو و

 یاراعلو وول هو کیه هداتسرارووتنل اسد مت ارور تشنگی انا شب

 2 0 اوزم 1 رجب و رنک 2و دن سورن

 خار ور و لنز ابو بو رپ اف نوشت سا ار مورو شنا

 نان الی لاک دارید نادر روس نور يررقم

 وار سس | اب تسراجخنلا دسر + یشررگت سو ارو وز رب ام نیز |رد ی هد م نثاو

 ورد او رگ ان توس رپ ودیا کارو لو رم 1 و رس رب بقا را

 کاوش و هد وصت رس شءرلار ان اهن نیو شم نت نفس

عمان ارم هد نا اور اب ور رشد ارس بدو هر اسرنعدورو باب
 

 تیر ود در نت رد بم و ایا اب اعم ار ازسسا 7

 دیوار از زره رب دو جسم گضحا نا نگر تو

 ریس » جارو رپ هیوسصت وب رند ماپا نادود تا لاسع لیتو سد لاصبحاص
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 ۱ 5 5 م ابرو ربا لا ش دد تن زاها

 ورم سو شو لپ ورم و ریش ها

 رک و ال غم ور نور زا با یٍدداو

 7 نزاهمریشسنارب ادا ک نر ریشه وب ی درو

 رد راگذود نادافسسس دا ی دادن ار نم او یدا راک ما رد و ولو وتو ۰2۱ ناو

 فو نیسان سرم تما اف روکسم حر مع دن ۸ ۳ تشزگدر ابعل ن ازاربآ

 زرند کادر بم لانه اند تربت

 همت و رک نرم کا ام وووم راز اه زا

 ۱ وا يزد ا نیکو قوس ارد 1 قورف اب سمند ی دسر اب

 ۱ لاو بنام: اد عتشرن اب گان ار نارن اعم تر او قتاساربومپ و و گام

 ادیب ناوضاه گردو تاب اریامرو سشوار منا ار | تب ارشاد ۳(
 و یر

 تررص لابذزو سم آر و نام را ۳ بز ید تیوب ار

 متر عس رینگ سنگی یا صاف دو با انا زا ین اسو یر شیر اووخبتی#

 تفاط اب شرک ردو ی رشبلصحا اورترو آی ر کی وربوردات تسابد کن نوش ترول

 ی ایم نر مکرر داد تک
 منم و

 ی # دار لری ناو نا نا
 نت " ریش ها لو شرت ۱

 در (نز جوک سس درب دو آن اس سارا وار

 دب. هی سا درفآن اما نیرسضم نام.

 ویزا همدم 1 ورود اونو لب و بس یراوسرع نا یسدا ار نز روا ول رس ل نمد

 تیشرت یاس یو

 شورا تم 72 3 س دو ی س 2

 9 | او 7 القا ی كف
 وروتردارپمایترجار نالکر دارت مست انا بمل فر مهرورتخاس ار نور ساب

 ۳ تو تا تک ی بی



 و

 تاشو نخ زا نا تشادگرثو ای رتفاکار نهزر [یلورسبورب هان اک 3

 ۰ وی بوم اروم شرم س ٍ 2 مو ۲تا رو نبی فان ۱

 نو دوس برس کت تر یار پس سگ
 اش تشاووویوع» تو تعاتو ور شس شرم مریم نی رند 1

 زا ترش روکش اب یاد برم اما

 نویی 11 انا بد 1یلارلژو ناب ام تعوبن |یزمجس شکر تل ؟ز تسلب

 هند لیتو جون رگل وا زور رپ عر  رناگ
 . ابن اشاووب مرگ از تبح کا نی بیس مار نوک متال

 | یار اوژاو اب یطزاص شرم تفون رز ارت صضتجار ی رز
 رینسنزاورب ]

 رب اسب ومز 9 اوا نت ناو ادوات عیار عرب ط بار نا اب ب

 تیاعزفص ار و انس نابورم مات تسارب نا مزار اتو و هوم ۱

 لس هفت یاس و نا میکس اچ هرگز رز هما
 ک رهن یاد هد |وروٌاویز (طمتتترثا 7 مب ۱

 ورم ور زوم و تست

 تان ی تیاوصت ی تصور وازردا یر تصدرتوواو اف شاد ین

 هضم ایت ی همی درام درب

 ی 72 یرذص»مصتو زار تس ارو نخ وارصو اوت در عضو ورپنز لک لر ثپ

 تر زور
۱ 

 یو بابا تسار لر یک تف یررگ ۱

 کلا یاضمد رخ جانب لب
 ورا خر سارنر ساز لو ورا 27 رقم

 را نر رخدضسبکج درگ ویکی 1
 نالبثو سرم ام اار یو ن ار لوول نم و ترتسر مسیر ته وب ۰

27 
 وج ۵۶ 2 1 2 2م

 ه ِ رم 81۸ ی ۳ 9 ۱ 7 09

 / و ۱ 9 وز 7)9 یر. یوم رو نخ نی ی
 یا 2247 و 0 ۱ مرور رم مت 4 ۳1 ارور زر همون یوم

 ی مپ

 ی ت 7 ۰ ۵

 نر ادب ولت شا

 سس جوار

 ی ۱ رم یو ۳

۳ 

۳ 

۳۳۳ 

۷ 
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 ارعیو هووش الزام تیک دوره ام نارب ی اعدن اولش تسداار اکو

 کن ایراد

 ۱ ۱ رهاوو/و ورم ناو وا ور دور یا نسل ۲ ش و للتید لو را باری زر لات تم ۳ رو ایر

  عزودرویاد الا 99 تا تشار ۶ بن ن اگر هردو ورا تح ام اروم

 لامرنزرف نی ذادوشنوالن و 1 اه دد 1 رش 1 دتشسم ندا ۳ اژیامو تسوا

 تو رو لو سارا تن اره ارد نرم زب حالم تلصرالوا ی نر چیت
 دنا وسف ۱ یننوتاا ماد تحت گپ کت ید سام 1 رگارگواو علی

 نی ان سام دز تارا م شو تسغ | سلب ترور امامت
 ۱ مایینادس 9 8 اور دو هواترز تولفرد ار تروکن مداد ثد انا سا نر وورشت ت فو لو

 21 ندنن ]شل اف ترش اشاجارو موآی رصد کیو ابنعا جز 4 او تشاو

 امار ژانر مت او مپ هاش رچل واووو شابصار رب لو هری ساد اهنلدرو

 دا مدلی ز تسوریذ تیبا هدش فن نیم تدارک
 4 سیری ار ن رو نا ۳ 7/۹ تما عروو تیم اووا سد اور وررورنمش ازآن رک

 ارهو | خر | نم ۲۶تس ایر ض 7 هر لار تستر زهر و هوره ۱
 « ۳۷ ۰ ِ زو 2 9 .نرف ۰ ۱ ۳. ۰
 دنابچ از تشک بشع | تل 2 | برضزا دامان کل تست

 تمدن ارویرف  تدالو نم ۱ طمنرک هرس عمو زر اوج شر و ز تباخب غیا را و
7 ۰ 

 مالبو روت رگ نخ ارترد تساور اینا یا ورا اجر من ۳ 2 7 اوآ

 دوتا لب اوآ طب درس ون اونکن هجار کور جو او حشتسرب ۳2 ۱ تلع 0 باخ

 زماوو ول ی ارد اسب ناب ج ارور نشر زی رو الوو تون و لخت رد ۳ 7 نیاورشآ

 انتشار موز ناو ایم رسم ستددوب ام لی نالکر ض تشاژرد ار تئیطاس

 هدشیز ۱ارجتش تری د ناذووب تن را کر بیوآ و تشوگییضم اوز ارامش

 هام هما ترا انا سینا از کو شر اچ لار زار ار رفض نر کس

ا هنرپتا ن اتو ساشت سست ابجومناذایبرین اش خیار تشیآ
 تمسدذ

 اوار |هزرن آل ابصضوور نیر شتر و انا رباط ازج نگر هر رو ۷ هکر

 لرطور رو نو سم ین وگو رد صور روز لک او ی کس 1 بید ۳

 یسورجرج( ار
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 , 2 تا یو تیام, ناتمام و راز

 ناو تمجمجاب یادت ابو ,نزارش هزاوزا ترم ار یارخار )تور تمنلااور ناب 0 ۷ ۱ له
 هل نر رم کب سین الت رایت زا صوصترنب 2

 ناو و اد یلاشاوناراضدینمز شف ان 1 نااسصرشم تشطا سو
 تنطا تب نرومن هو ی شکن چو اور نارمستيلاتایلکن اشا تالس سل

 یر تیر يرتسگت لا بایست ارت هرس نادر ۳ تمام :
 7 اطیر ۳ مان ال یشم الواذا تیمار ووٌنووررپ ار نان ۳2 تک قابامت 3

 هدردآ اجا ساب یماوس انشا ناقراع مس انیهووم ترور با ثاودنایع اد

 ام نیو ناز نوچکه رگ دن زهر ار تار ایم زوم تان میل

 هوا یرپونا تن دریک روان ها آبی با
 نادر تر ایمثر ام نان اب تعلط 7 شنا ار یو ندورتواتش ات موو م ان آ

 ینش ۳1 ۱ مات تن انشدومل رو درز مات شیپ یرپدذادر تی لو ۷

 ۳ | نالکر ی تشاتمد نوبت اتدالو دات اک تر وسیله درج

 بشم قفس ها کیم سر تشلبارما تینا دا گیرید
 رس توثف | جاره تفای توازن تنطهومت شم هرگز امن

 تالس یا ماهدرد رو با فا طاو هد لات ناف, تعوریشرهزو تعاجت -
 نذر اویص و تاو / راد وب سلط ترشع تسرر کتری در شو سوی رب و

 ترا مو اب و وم هو ن) ادوار با ین پسرش یی یزور یتشو,لات ۱

 ش ًمرول یرباع دوشوم آن او» ات صز بهر ازم هواذاو# |, وز یار مارر قو

 مال تگ رو (یلابژرب عزت تام تشو ترش اب شما هد درگ ۱
 کدگمربا رس شوت ۱ نه تحت آهک انا اهل اصو نایژرع ابا ۳1 نیک ۷

 منبت شمس ار # اد و ارام مت ووو هری درب ات صقاد نا خر قوارصار 7

1 
۰ 3 



۸۸ 

 9 ۴ تبسروشمر و ین تمسا سی میس
 تخم هد  تر مر رد بتصب عت اووزوو ره رزب یاب ات

 ۱ رم رد مش[ و راو تیوس گو باس 3 اب نیا اد

 ۳ رزم تمیالصر هر و راد یون ۳رگو و و تم مس ور ۱

 ۱ تیر لاک ت تیر ارظد ناثخااوراو لق ترم هد ب لاک(

 3 درام لصاع ی نامچبرص یر جرم مت گریه دهد ۷

 ۱ ۱ قم ناتسکمه تب ید هتس# 2 اه داد رامسشتتم هزاو رو اب نآ یار ابو »

 ب 5 هربصنااد اباد نارو تی ااو درس هگنسرشبم انا ها | ۵ ام قر ۳

 "تمام وب نکس کار

 ن از تان رپ ش باغ ناب بسا ما تساد تبررص نوار دنورش می دال

 ی یدا [تسح ا ه مد او ناف به ترصتد لباکد مس

 و همه سس ۳ ژارپ وصص نیا لو هشسب مات"

 ۱ سه اف میم د ترش »لمس اتم ۲ دارت مرا ضرر هوم

 رب لر لر هرکس ناشر سر لار و2 هر و

 عزم ۸رار# » مسن بتش تیتر .هنصرط باسخرم و ۲

 و ماو و و نا ششم ی لقف من جشم تب س

 مات ت هتنس|رمرص سی لر اد ترسم بل خب يرزصسو

 لا, زا ممشسخیرتک» مرد رب ها هل حس مت « تشک

 نام تو رمآرد و ۳ 001 شر تارا مار او نه ۳

 + تمسا رورط یدک /) یمرب نرخ
 / ئ

۳۹ ۰ 1 
 ۱ ۹ دی ۱

۶ 

 هی او روت یود یسره
 . ام ۶ ۳۹ ۱ ر یو ی :

0 
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 ست ح

۸8ِ>ِ 

 یاهو ات زا لوفمارورغ ۵ ار تس ناف »بکر تن

 درج نابینا او ء| رنته نی غال هتمز رارمشص نان خب نا ۱

 نکا هه ارت تشرص شن زن لار قمار 3

 تم ن ۳ اب يلعرس اید الا ار مشی نااانرو تسا لک

 تبش ار هم سراب نیا لر ی ت
 ریسه سوره ان ارم نیز ی نوک تشفزف زد ي 9

 نیت ء طنیو یر نم سالار و

 فسایصر منم و لببتو اتو لی تر ستم نزیفد

 اولاد و نو توس لاک و 1 الکی ۶ یو وا و و 1 تفسیر یر

 بگو (لاطاهسیک د گو لات 1۳ میاد و یاد ارس

 و و ]ميشود هم ات شخزب ندای لاوس 1 مسضخر ]66رو

 بوک امن یی و لاعول و ید یوراو یرلد هیت شخ

 ذام اقای ادا کتان ار و دلم و )۱و دم

 کد ارس ان ات و را فرو رمژاو هوم ص ل # مرتب

 مس هر او قلا هو )مو دو دو اکو ناخصفاک ءرج

 هام اخ نور ننکش ی هتساسو ( 1 گسرما ام از او ربات یو -

 یدام اب عزل رظبل رو او رب وز اضاننرب هل تا

 نفاق تر جد تفت سارد نا نام

 سو رم زپ ٍن ااسو رف_شلی زار ناد رزرو و ی تایناو ۳9

 ۱ یی م و | نسیم 2 زاسیس اف ه درو آت مس کد زود

 نا لاک ۲ و منم هو زو وا ان ناعاقفا ورب رو ارخ ۶7

 تسس.ا باثلت»ار رو لو مش رپ و دم قو رژ

 ِ ۳ ت تبوحص بار گسو دراو هیبب تفابسو رام باوص پاش

 تکصو | ه رو فر ه ار نیا و دن ی هاب دا آل الجرد کر

 تا دم ثسعا نر سم تسو و بسا 7 یلدا وی رک



۹ 1 ّ 
 ۱ هه یرد اشمفو رم اشرپ ندرضتس بمتلرد کت سس قشر واشب مراد
 ۱ هم هم و | نایب شرع رو درب روم ایرج دمی زتپارکن آه د رو

 ۲ بدو ۱ گری هتساینس گچ ۶+ تس یاس لد سم 2
 نلاا بز راهم مُشجلب ا طیناع ناشر رب
 قلاد نا بنا: پالس نا رت من راد تتماتفر هرم ثادعا دی [لو
 يلاواژ تافو دزم و راد دا تمسو ناتاففا رقزز ی رای نلاستسا

 ٍى و نیا تاک هوم ید تبسوب کب ب تساریپ ررتهلا لاشمصاف

 ۱ ناتبائوو سبد 1۱ ووس نمک نان ریرص نرو صخلا و ودع ارد

 تشدرمو و راب ایا تفرب نااررآر نسب ورم نان شمش نور
 تسار یر دا : او سارسو بش یادش باد ام رب و ها هام

  جحصاصا| تم ماتهاررگنا مچ ای اذن ط اش ریم نر رها
 یجنتی رم ولو 2 لج زا وراو 2 تشاطل لاو یدارتقو ییعر

 ایشان حاکم و لاتماد تا ترک آه ذوب رخ زاد یازریم د

 هد بز و مدنکت 2 نرو او تمساژ ه ید راجد دو یرخد

 ْا و هدیه د ی تساژاووراو یصح ءوس یداببج دندا تبسا

 بد تساتااعم شرور لصام و متشکل صور تخت در
 شو اص ادا صص موس ار هصحم خاور رسد سرچ رفصح گز میر
 .نانگاسد منم "ناو اب تایر تساههرب لشکر اراچ و دهنشرسن و

 قلاب ناصنا لر یلوفم ینافو او دشس داد ناو ر راسوص نبا

 اکریگتسسیحر نماد تنرکبسلوخ لاک اف رد لحن ان کبیر
 دفع نا زرد نت بلا ننادزمرب مرق نما تساروخ رنگی دازگل اد
 ار نانینا و و ریو هشساب نایتمعکن اشک اما نزتتضتس نی کتب
 زا و هدر اسلسو تا رس دخ روچل و ریس ایزو زند

 مرط متشصازلار سم ید ) د نوز یضصم نهان ترغ نامنچ ناریرغ
 نرم » هنظس اب دف یی از تسلو و 2 اب" یه عدد ر زر گیر

ِ 
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 تاتو 1 را زار ۳ هرات رو و 1

 ۳/۳ ۳ ریزد تبسا بن ترس ما ی و انا تاب ۱ 1 3

 ۲ نان ناغلر يا لا تبسم شم دم نرو

 س ما ار دن و کا هر تم ۱ ئ 4 "_

 و يا سم ۶ تراس مر ر 2 3

 ورود تسسپرومتم کا ارابا اور زاد 1 هوس هر 2 ورم شام( د لار بال ۱
 تب اشوآ بسر تیر دا رب داد تر نر هاله ۱ 3

 نر هدر و وتو تجار ران تب ددم نر رگ ر ۰ ۱

 هتل دن و فی ناو تمبر ور سا . 3
 موف ک اهر و نهاففا هر ی ی « ناو رو 74 و 3

 مسلم ریس مراسم (س ره تم ور 7 پر مر رخ تسلط ۰

 1 او تراس اد لا یاهو فصل ناشی زا هم هند وب

 ال ورا, ور یر تبار اقا بسلف نانو

 ۳ تری از رو ّس راس اسد 9: ء» نادر تو بغا بارواوس

 ۱ هد لار یاب لس راسروو رپ یک ژو رود هوای 2و ّ

 ۳ او روروخ و شعب و رو مس نوار

 94 امت یزز حق رخ انا امشساد وفات صو شهدا

 1 3 رو گیت پنل هر

 ون و لا ۱ بنات هتسسا ی ز 72 داد ترسم و

 ی هزوپ خو تو رگ هترس| تاتس هنب بنام اپ ۱

 سس سم ناتس هم ناب شتر, ن ۷۹۳۹ ای یدرس»

 1 با لو هر تام "اد امن تا و در رج



 ۳" زا ۱
 1 3 غبسان سوپ ها لک سازد کس ار بیر بز لو سا نی (ناتجاور و

 ۳ شرب اب 1 ک تن لس بز رس هفت 0 ن هاشیکار راس

 4 ۱ ۲ نشد یر ارز لا اطو گران غرب زنم شان
 9متر لو تزمعاتفاضازم لادشمد هاخمد پا ترضحور رج بم کرذگد
 غنیزویکن رسد فا تنش و و ورص جا اتم ریسخنار هاتدا

 نیز باب سد رشت ی جم قره ارام عناچ! رو

 ناتو نر رو بیل او رز تشسنکبج هم ولو

 20 ۳ اکب باک زار رم او ناشر کا 9 بت تند اضوژراوک

 زی تر اژرغو تملاتساد رصد هرفدر کر ناف صاف راد اتمی ناو ال ر

 ۱ کیا یار زینت کر نخ قاددچبروگیا میش ای تننسا ی ردطالس ی رقم کر سو

 هر لانه خر کسر یتیم ددرکسر یتشوریتنکرنانرقش
 ناتسد دید زا کرک تنم تار د زر زج الو هر یاک

 ۱ مس ودر اقا رب نت يا 5 هژاقتزاوو

 7 ۱ منشا دو دع ناو را رازهوذاودو تسنیم 9 های نان

 و نان ۳ مو منا تخ اس نا ااوو ورم 3 هرنکاماه» نا

 نان نرد» قرباتنا نایر» تل و تر عود و هنرستان او

 رام گردم لاسیاپنا و دا یاژرو زر ترا مپ او پسارخ

 ارد نازتی او هو هو ۸ ترازو هحرص تم توان شسعا ام فا

 ناسا ناذرمر کی رط نا تا دق پ شاکتبسا ۳ ا[ّسناشغرب
 یرزغو گی اطاب جن رللبس حج یرلارض !؛ناطد تک ی صوضوب اس !تیییطالس گ

 تدثو هر ترشثکدر ۳۳ نا اختر یدوخییرل / بارش نااطلسم

 دو لات شیب ور دسپ تاد خیس دو دع ارد هند ناشن ترمز پایا

 ناتنیاودر دایی دب نصر مو ریش ررشت ناو تاروژ 1 ۳ تیام شنا لود ور و

 وتسا یتشرازتا ی ۷علاو تسا.۱] قو وررص هسسو د رپ

 ابو نیو لر |اتبپترر سوگ ار تبلجنجم بارم داپ عرعومرد قنات



 م۲ ۳

 یالسیشبم سر نریم ۳ صندل کلا رخ
 21 ی دز بو تسیسشزت و رد کد اد و رد طب هو راس یک ف رساند تسال

 کسری ناف ارش یهتفسوگ بسا یدک از ارش زقن تایی

 تب طرشت ای 6 اتش لار اپرا ها
 بشارت رب دا 2 رر/سلقخ اد یزیس ورک و ی هر عرب لر خزیاو راد

 تص) نوزو یزد یدزو یاس یکم وای ان یهو رگ

 سگ ستاد ار باب لاسدچرم ام بک تسپش شیب ندس
: ۸ ۷ ۲ ۳ / 2 71 4 1 

 هارزالش ار تورا دیش نت يا یو ار نگیلو دات نمژاو ار ۱

 تیساا وطن ث عمو هشیج وادی اس مش اکپآ 1 9 لایج

 1 بان ساردو ناتصق شهرری هرکس لو یس تک سدوت 2

 نام ی یوم لغو فتا شهر لر

 باور تو دوره دز هد مشت لس 0۳ تر ج مد وروش تست 7 ی

 + تساررص جاي لار مسارب» دما دد اتم

 تو لو ریون

 1ملووط عین رسلو لاسرصیتو زود هیچ شکل تب
 هرس خ و نآت مرگ اقعراصما نر( 2 درک تسارورکز زا بل راد دراو



۱ ۸۳ 
 روم ررزاپ ناب شن نگر از لک نیش ناو باقهتسین اد تفر
 ار ار ریتم یووبگت اص تبلاذب با رگیب لیوان مات گه نت
 از ملارد کت بدر تا قعضمیاید مدت

 از نره ناز لات ناز شی دن هارو نر اگر شااورو
 تم بر نر ز کرم تصیدنورد 2 هو

 24 ور وز ارور ط تو قصه اضدرن ی اود ناز نانرد وورادرپلام تمارع زا
 یورو ناز گود رو چقد ناسا دمای

 تم ررنایرنر کد ناراردیل# عن تحرک مک +
 نام تشورو ]ار نر ار یا برقی ناو لنز نگرش م تا گز
 گریز دنانضورک تنیلار شما پحطومرو دور ۵ تک نالپماتعرب دنا

 دود ی تاب اپ بوش هتل موسی یرخ نزد با
 تشسرب نا بید تمایز هخادن سصلو بش مطمری شش
 ورود ته ایدهورگت شف دسر ماد ا گز سا لواود رخ تجر

 مس 2 نچ تس نفس اد مارس تسهیل

 تیبا نا تر دزپ من زنه هدر کو دره تض رخ انچ ها یاس
 رب تض» تسپبا ازم تم ور پزغو درو برس کا هد جام

 شن مکاتب تور سود اور با تیغ سنت مدرک ۱

 کارد دمی ات سرد هد یر سود يا

 اط و دا مپ ی دز تیلا تسا یارد نرم 3و ] هدز و دربروآ مس و

 دکل سوت بوش رب زی نا تیرگی دات
 تب نان تب ور تسلط کس یا کل تار
 تم کش ضام طنسژاو یاس شمرشنا ربا شیر دور ورا
 تا ور زور شم جور رفت اینو نا دنبمد نشر اد نیا ناب ذو هدهنسم
 ۲ بار دگر تسیذ رد وی شا رو خفه

 وو داد ماد



1 ۱ ۸۱ 

 )شرب شم کد هدر ز ماش ترسم پیزر از راه 7 2 ۹ ً

 کا یک اپ فرا شا قم تا مری ام /میسپ 7 ۱

 رظب مفاد بنجو یزد ی یر ساب ناشر

 ار یشجو لوس شش را ترطع تستی سگ رنگ زا

 ی درب یزید اگرغآل ترچ» یبیسزا نازعزمماف نلالسز نرو رژراتس نشو

 و تض دید ری لا دل لاس لیشتم تشکر رپ :

 غم زومرف زر کاج هنگ هرورو ای زن یکی اپرا ام 21 "آر 97 مک ام

 و نازنامعلر رپ چرت بس

 تفکر لات دیش باس ید ناف دگر دنیا از اس شاپ
 نود تسیلاغ نرالک تسبنناسرو تسهدینوگا اف ما 4 دوو فو پ

 . 2راف ایوب 1 عرامشاا تل نمره 0 ج0

 ۶ 0 نت ور دونه ما ار یریت زود ممد اب يینا سیاد سفت ام

 رشت ان اما یر ارم رک ی 3

 اور هزور نرارد,اتفادج مد لار یا باکخ لس تی ۱ 09 3

 ویزا 2 بوس تیم )2 ومناو]ذ» درو ما اطج 123 9

 2 سر ۱ 27 ِط ۱ مروب ۱

 مال شاخ شر رک ورم! رفع د شم مات ام شن یمنی لورم

 هبمطورخو نمی اسانشمی ی صورت ضد اولا بان یا«
 [ مجد ام همسرم ازاد امور مودنشرهمجلاپ هدادزوداد رود ابسک

 اور زا پا و تس(یب و سیو ر سد تو

 ابر ما اپ نیل زا بی اسید سل 4

 / 1 بسا 1 هتسحو دمو رف یر ۶# نامه جزای ۹ من اره ترمز نا

 ۹ دا لس شف کل رب
 زور مسرمسا يش 7 دف لاس مد دات نوک ٩ لامررپ

 نهم نیچلاس با ۸ اگر زیر و گز تشسرو شیپ

 هشت لات لات هلم



 و

 ۳ سم ات میل 9 زا تسال وسو و ور

 ها ارزان وفا اه بام نر و رام اکرم ار تشورفو رخ

 ۲ ای :افتف سام سا قیاس ید بوس هتسهاهدپم 1

 و اس پسوجز اش اقس تبسم لمسراولد و مرا ۳ 7 را سود

 زر نم مک تو

 ۳ اچ کز تبسم رخ سن ناف سم فنر و تایر
 ِف رز روربوا او اراک تشاطل اب بار لاستیک وا رزاو

 ۱ دیش نرگس نا همدم چرا جو رد

 دان او مند / ۳ بال تسررصترو تستر را ناو

 رم هنیف هضم تاحسنازباب!شند نیت ان ابزار بکش
 :. ی اسد تشس نایاب ام وز تس بگرد صاخ تو 7 2

 ثرٌظو ئئار ه گشت 2 تسلف هشدار و و مور تسشبلکم اسنپ

 هشت وهم لب هر یاب اناتساد

 ۱ یر بلور 7 ورود یا بم نیم زر سام نازرراشآی ی ور روو شب بخش

 اد بن اچ هد رگب لری غنی رپ تساع در 9 تسرد فر

 زر نکات کت سما ناتو زا در باش ناو نمزاد یی

 ]هدناود دید تست هد هضم 7۸

 2 کت »2



 بش

 طب ترزصت رپ روش رزرو لات یرنبمنافت اره اتمیلالج هاش ریل تن در ورک

 واشر بتص ات ز رب عن( نرم دو مد نیا لیاکه کشوری

 ااشوابیرا در یلالج : ۸ تشلهاشر ۱ ترضع ناب ذوب تن

 تور 1 ستم را نا اقس تم ۳ سل لج بکن ناناشناژ تسنخهاشد (

 مولا شنا هسسا رد اسید تار تیبا دل سا هد تاب تل سنا ژ رو هک

 لر تالار گز + ار یلثرپ موم | رو هسداوسر و ر او و و اص سس ققراو تک ۱

 رز تی بی ناو هد یر
 انا کت سا یثزرب نات کر ناف, نبن ایم وبا ل تم روص جوار تسژ

 تسز قانش (رازو نشو نانارن )رس وفا لاتس هم لا ژو راوط او ژرط سور

 لیترااند | دورود کن اف ز اتسر/ هماب ناکسناتااد نایضقلر

 هرمارو رانا نمد دزگیبا ناهیابدودع اااو دسریم می

 77۳ ورنرپ یابد نا ناچربد و دعرد ید 3 ناف توطن ار یی ورک,

 ی نایب ار هم تشک ی دل دیار ی یکماتدتس
 ملال تیبا ه ار او تمساروشتییوتصو ماکت یی
 روال ربا روس یبترشس ره ثمر ور رس ار بک رب یوم مارو ی

 ور ریلاتسب تست ساییرخ رد تسا گر بو بکس فسخ تسا عن
 زا و شاد ناروت» ناپاناب گاز هز وار توس نزار شات

 چند نیو تمس اپ پ باب اد کر شم رکاب گر لای
 درک ناب رخ زار او رو ناف و روت سرچ تم و نو و 9م ۳م

 زیزراارد شو سا بانو نیش درو شراب تشه رج تسساکار او

 و تسلط لانراد خر رد تیر تار زادمو دشکعفل تعاع ارور اجزا

 یر قاشررگزز ری ی الطدج شن یر فر تم 9 ۲ ابردرب صوصخ نا یو

 مند یراشراپر ار ود یلوصحم مش ار ناگدنابر ریز مسج» نرو, رس فن اپ
 دی و سیا عرو و و رو اتشموهصرتسهس اش |ب سص زاربرص بال رم

 هر اکرم یو طییاپسربخ و کل اش و ناشوس بس و مرسی ز ور هدر تب
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 ۳ 9 سیب تم عناد رو برم رب سورن پیر لو نو هوس

 تا بیا تساخ او درز رد ناف تم نمنترش تن حر ش لو 7

 ۱ تس)عاو من راو وافسحا ون ر تن و ترشتیالو گناه از ارش مو

 تب روم ایا نگر | نیم پچ بض کیه دید ای ازاو

 سر اد بان تم رام نفر دوری لنت و

 هرس همش شرد و شر جرب شعر ز اتسشناتسبرکتسبو تار ویو مود

 2 تساراخو شکل و تسا اشک تخم (فعلو ارم ای یاهو هرمز ا راز نایسر

 رویش نما | ممعل و دم بل و ی زپ لری الا 2

 تا اوربصتنا 1 3 او وری لاو ور ر نیرد 2 )۱ 7 لس

 ترک مه بصف ناب 3 سر زالو و ورم هرچد ریلرس دا از او ی مسن لر

 دمو گاز مز هوو رزم تس,قاورزگاشلگ

 هما پاچو درمز همی باتچ بسا نا ای یی ص# تا زن شکر اضدررغو باتو

 تر اسم و درایترب  تعال» منش ام ناد ثمسمن انس ۶ 1 ابد مش

 هتسم مان ناشی و تسالاع ناتش ازر نام کو ناتصکر نم ناپسرر دیار

 دورع و نانسو کر تشرزش اکد ورمژاو مش ناف تسالو زا نامایس :لوتساا

 بو سانب بالای اورس همسرم : تسو رگ [ مت گررتن وسو و یر

 ورار اش ۶ نزاکم نا درگ بز ۱ یلاصد, قرمب (لاکهب بار 112 هدنچا بسا

 ناگننیب تراصب سرم روتر اب نایک اش ظنر یو دره تسابو تیام ك

  بس شباقو ه زر سا میص زا و ووشی بناسما هر مد نا ۲ خر وم زا 0 لس

 دیر ۳ زماخ لک مو هو وی تسکین لس

 الله کت سیا سایر بلرب بر ها جو مس لعا اسيزاب ! نیا طد

 روت !فنیشن رب تسمه دشر رم و و او

 تا مات ان چک دشساب تو ورا رو شمار تم ار نوش انس ۳

 ۶ فا راس نان میم دحواا ترشاو ماند تم سارا زیرا لنسنا هسار



 یدیلرد ترش رده پرت تست
 یتیط خيس سید یمن
 لقب مو اب یراون اب رکت برعض» تسیع# تل تبالو تنور
  نایهنشزلل تب تیر وب یر چزا نمای رب تس یافد ولت ارس ید ناو دز
 گيرد ویو تر رازاش غرب رها سری رویت اوراق بت
 هدروایارو ازا گپ اید زنز اردو پت برا ملاّبمریم وات

 نامبنلیر ورصزراد دنسناو دا / دز ناو سرم عفت تام هرز مت یریزارشا

 رمزتیطلس 1 171 1 | قورت لاهگرر و )ین رعاو روس و ,لاّپورو کو هوژاکر

  واباه فو اور منت ورم و ی بو ررخیبم ۱

 تاچ سرب نان بولت برات سو دان فرو

 ۲۸ تم ید ایدی کسی نیم باذچ و رزم لری
 گور رخ نم ار اردنج ی رتم بل ار پاچرراد ترش اجراوو

 ميتساررشب ان اذعان تشسز تینلو زوده زا ررنپریم نان

 لب لات اجزا و در # اب متجو دری قطعا تام امبتسارو

 نا تشزل تسارورتس او بوم (نزاکم کن ور نا هرکس وا هرراروبخ 1

 و اگر سو بسا هساثاتن اکسیر آل هرگز باتو بار مترو تب ناایأس ِ
 بان بر کت مسی ویو تفاطن لا ناباو هایش

  تیريازوررهمهظ تل, وب ناکم ناز تشزلربهدش قمی تاج بو
 ن ام ترگا تک تایر زاد درک ات ! ورود ژاوو تاب لول .یضت نا ِ 1

 هر ناراووس تسروشملراب نا ل اسسوچ دسر | روت شسزلو پر وسبضف ۶

 دیر ناز )شکم شیب اپن دری دار ربط و بذارید 1

 مور اش (امژ» ناکسوو مر بش ایا د هاب تسد ات نیریلهد گرم ۲

 نرو رد نم هم مر او ازش نی تاریبتسا
 یا یر سارقان رد تب اب لب تفت بام

 + لو - لیبل ۸



2 
 ۱ 7 تاشو 77 نامش نون راک 1 44 19

 2 تمصادرط نرمال ارد عهد سال اه
 رول هل صو (نارینر یر شیک تمالو رو مع زاد دشوحرب تسب را 3

 , ۱ نور یعلو رو یا ترور ارگ ززم و وی ل اف تور رس زا از سال اه زتسر

 ۱ ارد ناو وزاو تفارخ | یراط» ب سارا تسسموا تیلور رکدرت 1

 رو تنیلو تست سادربرور رستاک اه هشربشور درگز ان |ممب

 تتس تاودزگب لمسی او تشساد یا بت نیا ازاو ووس 1

 "ِ قتل العاب فرم لضمتفس مارو نوبت زنان
 ۱ هد نور رب لاوربث و یلاه تسیبادر سا درو معیار درنوپ ها

 مضر تشک ظلایبذا  شترچرب بال" ابیزا تستر اتم زین ناب
 نا (لمدنیرشن با هی د اجر نواعملوس تیلور ذحزار دهم یدنم

 تنور ببسو لارجو دو ع ناژا(ریرسرب هس |ناتسرکرازهرف یورپ

 ۱ ی سام از موکت یوحصو رو سا توس ا مچ اراا و راه تمسو لا مرگ ارگ

 1 نوک تشسزه پر تنایتزران نبرد ناو دژ رویم تارا تاقد ال یواش

 ملطبوهیصفو تس یاد( یدزفنو اگر اشک جان اکن ایا ه ریس مع ۱

 3 تسا رقمی اش ناکمنییاروو دسصعیملاور رگ شن 1 رشزگ

 درزب تورو رب و فر يضل زا تسایردور م نیو دی لاضاا 35 سا زهر علوم

 زیور بد و و یک رپ شا با و و دير ویلایی و راکرس لا رو زرد ار

 لول تب سد در تم در برنج باهم شو مشروب
 زاد ویا رز دنچذا نمود ندا نبش خر جاد ید یاب

 بان ی ی ال ایوب عمو هی ۳ ۳ هرکس و دریفه رب مر

 راسناهو لر هعرو ور ام ادب همتا هر یه هتسلسر ورد زی تیر

 ۱ شنوگاوءاو تبار ورم جا | یارپادد ابد نییاد هایب نایسد شو /عسارم میدس

 و زا مشیری ()



 هش

 راک و دو رو اف سام دایدرمسانجا حماحو مو 2 ورم ور مو رگ ماگشدیعتلا و ت تسانیاغ

 ق پس دابد نورد و دوس ترا ءداب ن ۷ ممبر تسسا

 9 ۱ ۷ روش نسخ یورو 8 اینم وورث و سارا سا ۱

 2 تسرشنم) سود سان انا تفاطنو نیک ۵ رک رم اوز وام ۱

 و کر ۶ نرذا یابد تم ا یار پ هی او درد یر :منسسکع ار ناو ۱

 مه اب مو مصاف طرد متد هسعزاثشزو ام 7 رشعخ اد بلا

 شرک ما مر یاد تشسم  درچ ربا ۱

 ۱ و توس تست اهکسادرد رب لرد نو گرچه گيرد وا لا

 ارور حس همسر مورد اکسس ور شک شر ياد تاب ۱

 :تیسرر س ن ا ۳ رب حر مسعود زاهد ین یورو

 ۳2 زی 2 فم یکتا ورا تم یا هنفرج تل ی,

 لانتش سام موم و جم 2 تیر اب نی تا زاد مرا لو و هوا تمشپ

 بشن و 7 قدر وارد سر 4 لب دلو یاد یزلفر ار ۳ 1

 .لاتسر مد یواتمد متر آتی

 ژترزب یاب اتم ناسا در ۱

 و گن امنچلاسمکه دشت ی ۳

 ی دایی رث ی دوبحی اش اراک هوم سس "بالص احمعم رای وصک و رم ی ازا

 / 0 رب تسورنزاس ان تر نورد یل رو قبل انا نگر

 کو راکت دور نتسلو و بسا رب تراکنو رو یدک فس

 ار ناریرت نا یزرو ارز تسا اچ ساز لو سرو دنرو و من زاس ی ۱

 دوستم ارط ساز ور خو لح جرم هیات( 77 اد گز مرمر اف بیم ِ

 ورپیجا وزن لمب بالوگت سب هارد 0 معرض لی 1

 هرگت ابر ساتدرملق سوکت )در7 تس الو تسسا باری پچرشچ ۰

 زود صو ما و و هتس غق او ری هدنراچم دی نوک تست

 24 تاچ تیبا نا لع نامش ما رد رود اب بوس تبس هو رک تارربش

 رد جز را ات ۱ )



 کز

 يلفن 4 رب دن آق وار گر ارذگپ نا ررش ی ار یادم تشسذ کر
 رثزایسیلتر واداو هدروارد گی وج ث ایر هس اما هر سم

 اقا بنویس هرم ناشنگو ابو نالنا ساب مدو یر میسر دو

 میصف ت سی ناف نادرم ملایم شو ( ناب اس تر سجرو بانچٌتسارو پل, 7

 متح اما بط عروبطم اب مورش ثیاصا روت تل اتر با اپ وسوميمیروطسم 7

 تاب ور باس ۰ ووشم میم ام تنسلراخ و رژیم زا اش عرابب اد ۳ 7

 ح ورپدوس تاپانایرد همشتفرصزا هورنقا راس ی بس امذاکي شید راد

 ترم رمان ماش نو طب ر وند اپ تستر ياد ابا
 بس هدشواا هاو ی تفف ریرد کت سیا بضتف تیکت اور وو

 تشالن قد )نارنج بقا ادتبا زدرنا هرش و یعنی ر اره تنرلگا امشب

 رهام اسراهد | با و ورراپتفر تماس بصل نزار و لووهاشهس الو )و رو

 بسر اد ه زوم دنا ناتو اما ۳ بساجو ور هسسو ر رب و و ول ساره

 تسامردالود ماشیگت شور 1 ورفاو یدااد ام 2 بوم تصور نر تیاسریم

 باک رصخ تشا و رسا پاپ سا طف تیر درب تگ امن (/مغ لاع
 ریسررد ادیسناب لائرا تفد نورد |او کر ایسبتسدط ( زنم ناب تر
 اتو رز ابو شرک رنو تسلافنا تن 9 او تا4 اور و شرب ثر ضیئرط

 سو ا تنش ار تست | روم تمارگرد هد لا فا تمرين هشت را

 تر جلو تا عن | ی داسلرد د تو راورس بیم اثر +لر شور

 1 ممخسبلج مارو فر تصابرد هسسو زر رومال بسا د ابا نا یو ۳ صوصخ

 اعم ابتیلر نا تایم ام ووگنقرب ترا ییپ ناثرد بح سیما زر مس

 1 ترشزلمت رو یاد اف مود اول تر ازت اطا زا نیل اع
 ٌروررسو ۳ دوم اطخنر فسخ گور ناباژب دما روش ازاور ۳۹

 شو فر ننه شع ام مات واز کت شاه لب تسد دف
 تسافطم اگ ترا اوگر نر ری رد ورق ترطعهنلانورپ ورد
 5 1 وای
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 4 دیدار نام لر كس لو مزچ باطردتب بید

 ۱ ترور نر ش نآیداب بد ایختبا ا ناو تسررمدرشن ناکام

 .یافلابلهیرگتس نیم امت 17 راک رخ اردو و
 !تول اب اسب داو زا انا هرات ن و هسرززو ندا یاد تر ال ازقرایب

 8 ض و ی )ریس نکس اب تسر شرم 0

 ترک لا نرو هه عم مرا زار روم( شف نارود تسرابکر راس

 نان, رل) لاک الوعلاقو لاع پا داهیذ هاو ۱0 ناز ۳

 مبنلط نیم مصر تربت ۳9 ری بو اه 7 7

 لشب هاشر نام اش تشالندشرد || هدسار رو تینا

 تداواد ی تر د لاک لفت جا جک هاب ید مر یون 24 ۳

 ۱ مدرک شن اجسمیللکو وا ش یو ولع خرد ترنم
 رسا و برس [ ضرر یک رسا ریس ابر هب وزثو رود برق

 روثشیرا لود تعلتس ۱ هیکی ولومرس | نعاییرس) لیا کسارتشملا/ تسامر
 لی ابی ویع | ارزی ون ضیا لات لمس اترو مس ساز ف فود

 نرخ تناقبط لوس و لع یرسش وزفزر دین رگ فر تست بیو ٍِِ

 تو وژزاو»زدتنف اتش رواج رام بم ها ارگ 70

 :زمایاره نا تتمسا یا ها. 0 رو یی ین | لاک لود

 ناکسناو هارد رنگ تاروذم ترم هو

 ی اکم ناو هست ٍٍِِ هد رد رخ یاس .
 مک اطا دانا ۳ ۸۵ت یار نا کج 094 با را ۱

 تست ته زر هرس ناشو ِِ تل ناتسوک سرچ ارور و دا

 بز ر ارد نااکم زا او آل راکت سو درب ی اس اطاتو ماایسم ام | عن

 قلاب نشد وبا راد هوس در لا رپ تایر سز اچ ژانر رجکر

 وا زر لیدر اتم دیار رد )ماد ما لوو م لب 1

 . لطسیو مر .للصا#
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 سم اتزچر ار رب رم رب نایت هاو دنا روا رز رز ناو

 ۱ زایی ایام تم ناکمارورگا اف و ور رسیور سو

 جک تساو الا ترک بسم وورماب ی فسا کات او تم

 رند اّمجا رول در تسر 7 ۳ نکا و نزررس ضتااش |)لش

 نا تستی تصمیم حج مناوورژرم و ور نزام ۱

 هم با 1 شرت اطلس نر یر دکت اش
 نی تسا قو ررط سارا درز کلا اب بز نا تین اک
 تایر 3 اژروو تار # واور ۳3 نورد یون املاسح س کیت ررگانار

 تاپ داد تیتر بای نشو کد 1و ورک تورو ودر بتا

 2 7م ی باش )اطلس نو ازفا دایره و

 0 ها تض تمو هراخ هما و )2

 ؛یفی تن رها د اخماریلورب نت ثسم و رونالدو اس /

 8 اجر روتر و هردو توس ورا نور ازجوفرک

 نبوت 0 ار خر ورولفتبساد ی ! تومور وار اچ

 تم سس غیر شش قدر ح شا | لا

 ۳ کلر رج تاب مور ید هرم 1 اوراق

 و رب اتش باش امضا کرج و یک سازز کش ونضحو وزش 1

 تن ما او رنک تهارطایدرم راس هافضوریفم

 ۱ هدر یون« کود تو لو رو و | خو نلاوخراتصرودش یو ]دور طراو

 رجوی مگان ارد و یا او قو رم دات در یکبار

 رسوم را رد طتسان | ضد اعم نت الو

 ۳۳شب وا نور اپ مترو
 شد تر طمدا 1 میل دون نو جز سد هدر با !قلم ریل لا

 مهسا مد نو رایر | تساسرم 7 اهتمام
 سم سل ی حس تج هگاس

 + فر (سر تیجا ید اتش رضای ازم بش (۳ توس(



> 
 اور عرافاپ تنسود اب نارد پت یر رطو راي ام کو

 اش سواد اش ار اید رب جزا 2 یاد

 کسایی وز سا اور و دراز برسد فر ط فا برط ی نادر ما یاس

 صافی قطا تبمزم لاو هزوووبم اتادتابی ۳/99

 ۱ دوم دار سم نرطان شتر شکر مصر | طی ۱

 نیش ی روزا شن تب اض اومد خر ات
 زایهششورت کر روز یخی

 رم اروم ون عید تارپیناپ سد یار بان فطر ۱

 اکو پک نادر ضد ررو رب ناز طب سه تر تسطو

 ارراولو توس جا نام و اراولذ رب ۳ اثر شن "۹

 قلا نلاو می ولبعتساو دا اد نادر او رخ د خازن زاس

 دسر ار ادا و نیل تان ور وشو و مهسا! تو و در زن الفکیزا تسالآر

 درو بنگر شاخ و درگ لو اب بل شر هد جو تر رنو لد
 ۳3 مو + یلانا یک ار

 ناتساتاریاسا درسا هسد روشی فیت برم

 خ اژو داور اظتستس1 6 ری / او روش وات سل ناسا مم

 مس نی مابین قنات قرار
 تورو ونک ]بکر زرس تفکر لر تور زا
 تن اب نریسر یوزر ارش کت !ادرنشاءدر 7 ماکو

 ناو نمیضتشس لاو رزا ساز بتا شو ی

 ملا و ای 2 ریاود سرو و ترس او رورض درد ریز ترسم و

 تاب رشت تو شود تن کن تسنیم لات تم

 مسن مود لاسرو یر ؟ثت سر بن او پرس تسنسا نامش رت

 ۳ لب مک لاتسر اندر سنا اتو 1 ام یوددرپ

 5 فا ترس



2۰ 

 مال را رگ طیور هد لاس تب

 زارع, تم شر مچ تاک ولوو گیب یرضم 7 سو ورروگت ترایح

 ری اب لرد نرخ اریلو و شتامرار
 ۱ همازو یپاشواب سس ما دیدم |ارخآر و مپ تم و اهر وا اس

 بر شنا هادی بصیر 1 مدضبنااط/یرب تنش
 و سد ال و ار و قم مر 1 ۳

 لاقلب فلان سا نت نام صف تس ندا
 ۱ ی مترو داط هل تزوا عرض خش کارگر باس تاصابلاد

 ران شو رک الا ارم می بین لو موکت دور سیو
 هو ی ۳7

 0  نناگفاتارت 2 تر جنت و گراد بنام

 . هال لر ۳ ایران رد تیلور ار نون ستم ار
 زهر و 2۸ ارت رخ ایم تموایوراو هرم اص تندر راد نایز درو

 0 جدایی رب ما 8

 ۱)سارب تن قهر برگردد لاعزوخ تان اٌم) تو و و ارپ

 رز تبرش اید تس4 نام یدبدان ابتملتت کم او اپسو

 ی سا اما درگاه ام في هرز تیشاطلز

 3 مدرن ۳ 72 ترا زنا رو را رو ۴ اجر ده رااد لا

 شو افتادن ملت کار لر تاب

 تیم اور ششم بام تف طب ارو شن اوت
 : تند بام فا 10

 ترلصاومز | فور نوش قبر اکی ورا وند پ ۶6 ارشناو رو تم اصم

 تماتسا ریز درو ریل اف او ترسم گنسلاتسم و تساو

 راس نایود هاب لاجر راز ای اور کنار کج + رها تر جیانب نیم رد 9

 ۷لاقلاللوض" مدشاپییری متن قیر مت !: تل اطرریتس یر سد



9 

۹" 
 هم اتسشو ی یلتام تیلور نان تا گاز اینم ترم

 رقم ورم تمدن تی اضوو تشز ناب اجر از 7۱ ]ین اوراق

دار درد
انا [تفراممرا تازد کاج 

 هورت 

 طلا یاس چو ای زا اچ |شساب یا تشرح نام

 با نا اس عبد هراوو وزوآ شر بسوکم تیمار د

 و سلف تم ودراد تر سا و شداو/ لاعاتکت ساب د

 ۱ :ایشوورل یا را ما تا ضرب اس يا تایل 7

 اما 1 تسار اوت( و تبریز و تشکیل قو تستر یر

 ریش لاطتمیج اردک تیوریفلابورا مس »بنز کریو هدر

 ثدااو تواعسریب و هتسا دز و 7 ورا وب ناطاس زرد يردا و

 ۳ باقر ی 1)یرانفوجو رول اه شاوچ درب گیرد ادچ ارد اضامتشا

 وروزوزواوحا »مر اییلو رک سر تباو ام را تسایاو تاب د تشک

 ِ بار ۳۷ : تامد مای درد ی اضرلم آرای یضفر دریا کت طشکآ

 تاطاز التلامرل امد تففرپ ترش ی اکرثاج یاشار لر درو تسسا وار

 ۱ ها رد برزذ/ عیار کو بیر موم پا نایت ناو ذوب رم ومآت ات

 سوت ناووردآق تر تک او و از متفاوت ور ِِ# ثا

 )ار زنااس اتبت نر تا ار تظفهنارانشرد
 امل و وتو یصاو ون روز ثفپ | تشادرپ تل سای#چد شور

 ساطشا "او روآو رد 1یبرت تفریتگم منم(

 دنتمط هد چگالی ترم وارد لو ور نم ات رفته 2

 اسد تببتسرو ارم ادب شا 1 مستر سوم اتش نرو

 ترسم ارت ی تثورد ا!تشارر لر ۳ هرکی تب اتش اد فسا

 تارنما تر لار تشنه باردار يرووس

 ٍتعانرورر تسلیت اسد ت تسیاتمسبرتش هداوا

 مگس ۳

 ش



"۸ 

۰ 
 ۱ کس شر زکات یاد
 2 رفت جایق زدن افباتاد ان قرازازرب

۷ 

 : بیل ناف مي اادوُ |( ما ضد لی لند لار م زر زر ت یرطول رو ۳

 . راک شفت مار آه ری نس تیتر رک
 ْل امر تحت عیس ورد ارت هاب تسالد ناتنواف قراری هشتم اد

 ۱ رازه کر زنگ س تشک رم[ او ورد انتها لرد نا لات
 و ۳ نم ی ۰

 بسی ذادان ایوب اترر نت سس یکتا شسسارب هر دا

 3 رسا ناودرو 292 اتش اندک رخ نشد ناز در لر
 9 اوت جا ۳ زر

 میسع عزادروارب اش لبه دشوب ب تشودت ور تنور اسب
 / ۵ ۰ ْ ۱ مه ۱9 0 ۸ ] 2م ۰

 ۱ بسایلدادمژیلاپابکر [) تلاوطو قد دز خو ششم تاک را

 برو کیس بود تسار ایا ترا اوره ون ید رم طْع

 درجه تار زن یی او طلو ور تکووتز ششم ممد
 : ۱ دردم رب لوما يلرصسدز)ا ارگ ددشذطسیم | اقنک نو رها #

 دونم طر > ارور رمز یو تایلوا تار تلف درگ امت: تداداپ
 ۱ سل برن ایدالواز
 نلاگیزتورنر مت ترم عجب لات ور ر تي شید اد ترا
 لا ب لالاوز زا تانمرهرومو اد لاع بای را. سمت سس! ار اید

 تتخلر ۳ هتاساتو ناف بم اس۶ اژروو تشاو تراس و هه يا نر 2 ۰ " ۰ 1 09 5
 د یاس

 . ناگیاتاجنازر گلزار
 اور دوتمتبلاوطو یی بازگو خیر ژرب نزار الو اضناددتم کالای

 ۱۱ ی 4 1 ۳ ۰
  رتدورمومد ام تن ترضتتساوع فطر تر بال ایر

 ۶ همی اهن ۱ دص ار ۱ ۹

 زور سا ادرس دزور نان جز اد وا روس 24 فکر دور رک
 ۱ و ۰ 9 700 ملا نو اس 7
 رز ضرر وفات نادر کاخ فرج اتش
 9 ۳ ۱ ۵ ۱ تا :

 وورلاو دراز دات ازاین روش لجن قادر

 3 7 0 لو ی دو سد #ِ ی 1
 درب بنگر رد نانارجتر در ن هو راک ارج هدد ترا ترسرلبار

 ۳۶ ۲ 

 چت



 کت

 و

۷" 

 شد تشک شم الس(تفرشبد اوری ۳ اتش ن 2 اب ام

 تماط دوتا درایو کر تبش/ذد تنه مش مش مسرد ورشو و

 گو 11 می محور و (اررب لو مو ی یلاکم زا اول لایت بهار اتسز راجا

 تاجتسصام اروم هحانبدتشپس نا 2 مرد و د/تقم اش / ان برف ط

 ور یرب لیدر وا رضا لب بمب ناب
 20 فر دتفر ترش ۶ واتس ایب تمام ارزو تارا تایبیرایب

 نلاهتیارب رد رن يمتساد مر ۳ یلورات 1 ی مو میسر

 ان ارد تو اره نا ازمایش

 زر ناف دام روس 4 بد ا مدرم| شب ناب یر امتارامع

 تر اید اش نم یار تب فو هررومرنفر )هزار ریدر

 ام هاشم ۳ امد یروتک تشاد ارد تا , بیرفلد غرب رج تارا

 0 و هد نا اتمام وا ۳2 اژروو وراو ق ارس باطخ > اکیا

 تنش گز کسی ها گرا نی ی
 )ورا تساز اتریش 9 سو هدر من هرول وا ۳۳۹

 تلع ی هرشسیرومد نود وژفثمح ( و ورلثأصا مرا عام دا وارس

 قو وساو ی» 1 مودم (شلافرتو و + بتا مسموم مار

 11 تک ار رم تاداص ر ؟دسا امور یا بسا نچدو ثسارعا اروم ال هار رم

 زر تسمه ایسمرف اتضق شما من شام چک د گنگا نا

 و متخاس عروس تاب بم مس تو تست هر 9

 ناطق بیر ظآساط تماطزاو تساوی
 نزلصاو هر دلت هتمسا »ایام ارور نای اش ات لک ّ/

 وا بلا موس اتم هاو لممم شو بارخ» اشو یرازکع یررلا باش ساب » کرد

 تند اخر ما عضو سسو و ور عماد تساو متر شیخ ناز رو سیر رم

 عبور اب ور ودر ناکام تراس مپ بالا ساکت

 "۳/۲ هد 5 ما | (۳د پمسا سر امطکد امور یخ رد



 ت
 تسلیم تشررب رد هرآدرمح ناطلتم دارن لم قزاو تر شاد شف رب مرتب

 ناتو بانس ایدز رگ وتو تیام تراشا رفت ساکر بارم تاطلم

 2 ار ععا ابشیوش هاش ات ترور ورق |هووسار و

 داش افشا جات تیر ناتو وریش آی نام

 اب اضداب نابیاشترش 1۶ (لاخ خب تسا فا تسف ی ژگزارا رام

 نرو سر هو ۳ انا تسا تایر نبی در اهورمو

 فاتسپ تسبی | بض) ملات تساوی وز تا قیر
 نراطنااتسار میس عراق تو تو شم نمک جرم اکبر

 لایت ناطلسش رها میل رمز

 و روزت اساسا مپ

 تا بافق کل ورک هات ۳ هتشداشو نو تمام تفورح+

 توجف ی روس روز ادب بصتباود ید و

 رند راد یزد تیمور شرک ا 9 دراد طور سرچ د

 ۳-۳ ابر اقا اساتید ورود تم 50

 ّم ودر ید رد ! تست ور هد اب اور رسم وار نت

 تخراسو ور و ورا شو ی اتهزور رو و تسایرخ بالاد غیره تسش

 تی و تم لاو تست

 درب سو یو شیر 1 قریب از کسری ام بلا رخ

 و # هتاروژآ روز بر ناز رج نافو هی تراک عبور

 هی تاج یذ ید تو و تاپ تنم دنا ماتپاتچ

 تسروص یداب 1 ام سس » تتسرم دل ورب یاس وز مزرس نا لس ناووط خرد

 5 ۱ تما تیت دور بل تیلور لار ک لو نوچ تشر
6 

 یلارنچ تاعورز مد تسوصامورن بافی 29 راهبرد ترطمو با تسیالد
۳ 

 گی دم الداورپوسلاعراب تکی دو لول ناططسیعرد دو
 + یدرا دمت ۷, ۳ قد 11



۳ 

 ب۵
 زی یی رس تورا ی یو
 کس ما اقرا |[ تینا ۳ ابی |یواپ اه ین تبم فر ثامن 

 ِ تبصره متر مت زا ازاین تب ابا اد یر وپپنایلس

 تمایز ءاشر 1 ۱۳۳ |لالبتبضیاز زا سپیدرود اررفو تبع 7

 ریز داور طسبم دو ار 7

 هدر اتش اورچوملمخ ری ئ بو ییلارف تسرضت ارس

 هد 2 نو لاو لزانم تارا زهرنبشم فو فو پلاسما

 تست "و رس گور لاو تبسم | تور نان تم تراس وصال

 یوم هریندر نلاسو» اشرییرب ی هرورگی دا ار اهدا تسارابب

 11 ار تبایرد نوچاکذ اف هاش بین گل ترس دهد

 تسان یو یی و داند پا

 تسوودا استر "و رب نازل تار ایم اینم و

 ۳ گلاب هستن نت يوتس و یار مبنای باب 2

 نام بل جز سا« ماش او درد رد راک سرب یرنکسیس

 سو و اسپییرطد زا بل

 لر مراچ اسان او منم رس هتسافا تی هدر یارعا ۳ ترم

 ۱ در ۳" بت لاسمرددر اهر دانگ

۱9۳ ۷1 

 رقم 2 مع ارضا سم |دیدابآ»تسب

 ر شرکت اد نی گز ارگ سن

 ذ یر یا ۳ ابا ترس اما تاچ اسم زهر چو مد جا هم

 رود 7 اهدایز هدر تست یادی اف ۳/۳ لاد

 هرابخب یک ربات بست نیامد راد مش او وگو م و درشت

 این ی اظهار ها ایل ص
 + جسم



4 ۳ 
 لب اطا تان بو نفتی رد رگت مس ارور و وژواتسیثاو
 هاو دام کلر جت اطلس رپ نحو اکدروتب فرد رپد|تورصنز ال اد لا
 لینک هات تر اب اب تنور زا او تر ملایر نر

 لود مجارهاشر | لار بل لالب تشفالرد [اووپرمحاب رقم دهی پس اد

 ژل نا !دتمو قلاسارتنایمرد مصر لوبیا تیالد نا لا ناربد

 نت سر مو ممناشیور پوجتما منا سر نروگکوو و موور مرد دتسحاس

 باید رشت ی هروص 7 هتاما لات نا توست

 ۱ 3 بد کور و هما لو

 ۱ 14 شل تسم)روجشتف لا ناتساتمد د تصرف لات تو

 دشمن نگو نارابدطا 2 ناب تاد ارور او نا تسمه در لب 1

 سس اید نوچیراد مرام ا سرا ماگ نفت ید یر(
 ناتو >ز اپ اشتلسر راوزاسسا 7۳ وب : )لب بجز ل اجر

 ریزان مرزم زور ون |لوطتسسا او مت یسرام 3 | ور ور

 رصشش یار نا یزاردر ور عرب تو رمت متلب رورطت | و هورگک

 ۳ ماوس رجت ترف ام ارم وز رم ات 0 ۳

 ۱ هرس اب تسلیم سودا اکرم

 یو اب ۲ داود

 ۱ ناو زوم هدرنط کر اموص
 0 ب2 یاد تسیصرومل

 ۸و وا و اریماریلراود نر | اجر بیو هارو اولی هدر نسیم

 مس ط و نا تسملگاراد یروص افت لا رم امکان ید |لاکیارد

 ۱ نا هر هی هوم یناططسگازا در وتو

 مد درنتارم شم جور نی دا 1۳ز جم رو و

 سم ادوات فرو ور زاطسوم شو اورتورپ مو دا ا

 ۳م



1۳ 
 کد یزوه شیر اند تا عونّ بر ذن تب نیامد از
 . حضور شم نراداژ مفاد رایت ندا بطتج ام نافتا نیر در مر

 تفنگ تمبر مورد ناشی تاپ

 _ یابصقو چارت تبش نو دونم راس لزوم !تضعب تب
 رب اچ نرو اصتو ره تنقو و نیا بسط ونیز تسمه

 تست تنم رب یر از سا ز ترس نماز
 نوش باما ناشی کشی ز |یلاگیاو و تا تضانا طعم هوونا

 دو ادراک میشل دوم در ریه ادا | ناجی 7 تند تندر شل ات

 و رم ور ارو توس نارد ناز و و ولو و تر یو س

 نا مهدي نا لرد تست اید شتس میر نرو تق
 لای بز اف ن تره ید نر رنو رد
 سن ماد یزید تولز باحال رپ دلو سرور جزا اد او

 طببایف نا تستی ررب دصکچر اوست یا ملت یداوتب 7 ۳ ی را گس هد گ

 ه هشس تشنج از نکاسو نر ادم تین رطس خار دسورو
 » يترطل را طقو یر شمررض راد شروط نفر ازگرا وگو تل ا

 ناقص ابد نر رسد انا بهرکد بیو ات یاد سارماتسمو ورنوتبسیوزو

 هر پس اسد هدآج مس دد یرازجتسخ از تلخ در دره ناسا لات
 )سر ولرلا رد تس/ نااهر# تیالد بانچ باید دنا بس دن

 ور|وسر ازم تل و مسیر و وراودرخا مد ما نو راز یاس

 رنو هرس اتو تلاوت رب (ددریو تتسار اورتنار ور 3 بس

 اد رادار تالود روشی رقم کش تلدادی افواب تره ا) لو

 بح اصماد | ازقاو یژاشواپ رهام ور اف اهر تم موراد لورو

 تسالصام زلف مسی زی رز ی یاشار زف 1



۳" 
 کف نامش شرت طزمم اما تاکرب بده اف
  هولم ری او و د نایمو بو سا 0 اور رگ انا تلف

 ات قسط هد اب با تر جور بل منت )تدابت
 هد زالو دسر رد دخل [ نزن[ رمتو لاسورخرگن ایا تعلع
  رمص زنم نافتسب رارتفز ار فا را دا تفکر
 هر مارا تطم رب تشاد ریز هوس تر + مش نا ورک شوم

 رزق رب و رختس رفت ناب سا از اب تسمه پت 4

 قازاد در روس تفا زا شاد تشکر رس هم کو ریاساییابرزت

 و ورم /ودز با هی سس نادطو تشک گن ضیرایترا و گرا لایت

 ور ترررچورورم زورخلع خرد اوری هدر امت7رازهتسواپ مر ۱رهایئوس

 1 ۷ و
 ۱ اه اد ظظ یاد تا هاکا رراته اف 1 تلرج تشر و تر 2 سم

 رند لام ات او رام تسرو مار ارایباد لو اور شیوا نه مر

 یا زا ترکمن د بمتفاطاذ 0 انا
 ن 7# رم شاد )تستر ۱۸ وصت تتلو هتس ورا لیتر

 زا اچ 1 مرد شوک تر

 ها هنارد نت م ویا هوشی تر 4 وار /ماتتسا قامهدر لو زا هد ینیلصافرک

 مه لب بوق خر | صف هر تمنس ارگ رت
 ناتو مر هرمآو چو مصر ؟ کت مش ريصتترارب بس تست باریک

 1 رو تفت در سیر خیس وری ارگر بد

 داش اور مهر یک مش زاچ اهتصورما رج ناوا )هد 2 2 دریف

 انا رم سا دزد تکی نم مت تم ید

 - راز راس نمد مات ۶ شدم هوم بنام مر
 نت کم 8 خنرذ و 9تا سم کلا لبیک ییمل |هب ۱ رگ 4 بس اوخ مزایط

 ۱ گ ۱ ۷1 ۱ ۳ و سم یو جو



0 
 خیس یر زوم کشد لب ۱

 حاتمی
 ی و مت مو و راوی رقسحلفو ترس نام ارزان نادر او

 لاووسژ اعتراف مو ای زابس مو مو یاران 7

 ۱ ۳ سرت لات اسم ور روز لتشو ورم تزارد ورا

 تر تر < طسو یارانه رس مد یو و زاد طا 1

 سا و ایلاو ورد هوم و نییلاد 1 بس خر یلتح ورد و راس اگر دریل ۱

 زن لیجو تر مشی | محا ادم تشخز مپ ن اوری اربپد

 ترا و دکتر 3 تموم الا شرف ماش ی ملال ۱

 هد رد لانمشییزوم اب ۸ خشک تر لضر و سرت ناجا لاسدروتد تم ۳

 تر ودر د راد نا یا دوز مو رایت تمام یر

 داور ویزا نیما جک تل 9
 نر ش بیر فیلم تور نت ای زرد تم فا هدر هلال و

 ۱ تم ششلار ارضا نرو ی مد تشاد مد ناوازر/ش 209 نیلاهز
 اسم نی ناب تم یس تسم هدردا ارس یر ار یر

 تسمد سرب ر شاخ ران او و وسط 2 کلا مارا ابمصاب لا ی ترشح

 تسرایم هات نون فرج ت شناس اباتس مت

 وهتطد یر و سس اد نتیلاد بپ جسم تزام نیمار رس خشت د نا

 نیل لوک وم خشکی رک عرب خنک فرا یاری خیس را
 تر وز بیر دار ورا هروسارتید اسرع ارد هسایلوا زار اس یر

 تسارورسناطلترپ یرباملا زر ییصیو د بوج ناتهسلاچتسنالف#

 1 ناتلبس لوس هما تیرایز ساب فا !طازا ماتم ۱

 تسادورماطس هاب ادرس سرد تدارک ی
 ۵ کم نام هشت ناب تساو ایعو اش تسانصا رسا داند وو زدیم



 قند ِ نیل تبتپبنبد وری ت شا نور هنر اور ۱ نایب

 رنزوسلدو ووشیبنو ور رش رتخ ربا ارد ر ور پول سا تن ارم یاونشاو دا

 ینراورارویتشود رم او لو دعا باب زیره تنی اچ ینایناداا

 922 و ۱ اهطورغراد تک اژور ل 2 اور تب و

 شی شور زار ور گم دوم هراز اين ار تشارروع نمهدنبد
  مزاصتاط نیا بییساد درهم هرخشم کنان ز زا شه اید حب
 او دال نااشوم فرم نیا چرا یا ارش ر رب لازم دخت
 بوش تم نا کم جراگشب هست هنری
 من مرد بی ایم ابا »اب یراهداروش شاید بدن بو لاش نایاگد

 رشبب و س انشعاب تمسمروشر نکس ارد سونامی
 زوروورم هد از لر شور آر و رنیاد یتیم پسر 1 و هووش نشر لا

 رتس ساب دان تیره یاسر
 اجناز فود اور ار ناوراردو | هزورود گر تس | نرود مع نییم»

 تسالورو چرم سی تی تا توس ا ذتخاس
 یا 8 مر خواد ناطرورعز |ریوضيبر دور ایی رهز لو پاسور هر

 م | پوچ باد ناننا هد قسمت |نسکصودشبااف تابرکيمرلامق
 و ما اوزاد تر 7 9۵ کر مو دل طاومو بر تسادرکتا و

 نم برزو اد یرطوآ او ورک احو مو و ورم تسرگرها ورا 2 :/ باد

 دمای ام مارلاقثاو لارماریبد ران اگر ز( تمسارتس هتسارد

 دور اف ققنوس تب مار نارب نا اش عناد وزتمو نازل ۱

 ميل باس 5 دل یراوشزا ار مون تطلادرو هر )رام تن /

 اینم و هدر در رد نام لار لیلا
 7 کسر هاش بیپ اشنا یوم ب ,۶دایاهس# تم بیو د نشو

 هر گرن (لایتشمم ان یخ اسم چ تنور میشد ناهید
 # مدرس( سد رتیاش ی بد قد



8۹ 

 عیوزش 7# يتوذ ۶ نزد و وای ار کم هم تی نر نر

 1 )و رب لب »رمتروص هربد رد و پاپ هدف

 بم 3 با دز لای تشپذ
 + تساوس

 ر وص

 ار اس کر رو ۶ رژ ناذناتس ممد تی ی

 و هتسا ( و ۳ لصافا تن( مت ؛جرییص

 و خام و اد لود مر نو لول ناتا یمن نان ز یلاهزابد

 وم تسمالد نلردد ادا رو ابر اتتاو ری ناورحیص امت رگ یر املرذب یر

 7 نشود لرد او زن و کد راک ۳

 زا شم ام تسنیم م [ تب سر ابر او رب هو دارد تست ۱

 رلف و زار کوتو رج [ رو شوگرخ نو فرو اکشوولرم | ورا ول چکش هدر

 تل ادا بت همت واط 7 او ترسا ید تل سم

 2 مر باب قلا گیس دیس ات وری ای و نو شر قو 9 ژاوی دود

 مکبنود نیاز نما ارم اتحاد اف هرخيخوم ت

 1 زا ورا هر کت دراز جور نمد ناتتیا لایو

 تا یا نیر درگ هژور رحم شورا تک

 و فرا تقویت م ۱ و ۱ هرس

 رظنم سر امید ورم( ۳ روا تب ورد لو هد زور کم

 ار رشد تن اتسکد درو مرغ نا 7 و الان رو رو رو وا

 و رند رف 5 نانا هدیه اسد شا ۳ رم هداخ مود ور مر اور ۱

 هر ول لو | تیبوتنو ور اوس عفرس مرور خر را ایر و و زومار نوت

 7 ! کوب 5 اس ام بس سد تم ادم ور ار 7

 و ۱



 وه

 دنکت طعو ری شما ۳ امری رب رک ید اور ام اما هی

 ۳ زر حزو مس مشم نوه | ۲ مرتب نا ودرپ اگر تنور طابو ۱

 هنض لگو ی نو زن ناو يا ید اتم ۱

 هه انا , طی تم تار را را او ژ نایت مزمب 4

 1/6 کتک گن یاب ی سم فر اکرورام 7

 اردو ًامنومزاد ناواُ کر رس تر جرات یک سرا ژل

 لاو, نود ۱ ابر 3 زرد ای سر

 مت هو یزارد تسا ین لس |مورمر اد لر اریریصک 2

 3 رب نام اور _تشاورف ار لر مو وار یز ناو شست اید نم

 بم ید ور صور نا لولد و دک قو وا )بورد

 رومتم تیمالو لار ات یز ات پس اور درتشن ی

 صد تسز لدد یا ول لا تسلیم هاب گر زا بوت تسا

 تساد ورم ناردن ناسا الا ااعاه ریس تعالد ی هراز هد نرو

 لترارو 92 ِ « یداور 1 رک تنم نا تب رمشی«لمتسم او روص حر رصتا

 ترم | 2 زا 7 و ار زا تان گر ک رزم جیب تسامد تاب ۱

 رد از ترمه کد بیداد وز تمام بو تان رم

 ما تم مد لوس ارگ یادت ترضخ را رو او | ز او تسارا زر اش یا

 هدر« رریش کی مو لر وورماب نبود ورم "رتبه ضد

 ۳2 ام سم نا اش ناصر هژووشم ور 2 و دما قم اجرا ی

 1 0 7 اس مرگ ادا رمز ی مزسی

 مس "و وژ را وفا دمیپهر را فتح م سرور ریزد یر ات ی 3

 و هرم یددشمد 2 ر ی اس تسالد زا سس و ور یبذود و رول رو مو ره *اتوضمم

 ان لک / ارگ لا مچ وو و تسا نرم ( >صوُج

 من 94 زر سو و یصد رصد نور دنا اس اط و 9 ور رور هوم کراوداب

 وراد هو ابد لو سا رش تیم لس کاگز او و 3

۱۳۳۲۳ 



۵ 

 رول ایر بیات فو دوام اروو |عییاولر ارور تنی تسازواب

 مر شرب لو سرد نام سا ات ور
 نامی ی تم کشمش اسم گمنام کرد یر

 تساوی روم تیم بورد ار لاو تاتو
 ریلفتح مور 0 ۳ مرور او ستاد رو بیس وله او و عزل

 درون قرورمبتسارومت مقادیر اسدیاژ وزاوروق

 »رد دچ»تسکروش رو انزاو درنو موشک یر شر انااهشتارو

 بوت عاطفی لا
 س ام وا تاورناربل ترش اپ با تاوان زرفو و ء

 تی رصا ما ارباب ارو؟ر و ار کن یکی ازت
 و راک اساس اوجو اد سرا و واسیولد رانا اس زاد لودر 7

 مرور» تساتیک هل تا و او ون زور و ور لز ارام موم

 بس رود دوام گردد از رو لو )2 ارجقولا

 تادفم رای تب اد ون اطا مت احو تناسب تسیلو ظ
4 

 درامشپ لاو فور سمت شام روت تکنو شمار ۱

 ور فان ای و درنو سرو هس اش او اور نا گز رجب گو

 تسازم سوشا رنشم لاردو دژ ارگ باتق]باخو سوز

 نام ادم َ تساروتس ابدلا 7 هراس و در م ترس نردو 27 هاگاس

 هزار ت سو شم راش نیت گن اناکشو وزن ص شم
 ص ور د نایمد نا ود میام اهر شکم بد هرز اسب برق

 لاو کا اس تسانموسع هر و ورتر شوم و تار هرداشخ نخرش اب لرد

 زمرد هات هیچ 2میداضتسرا ایت لو

 تم سل وسعت نادر جگر لار ناز لا

 دیو اگه نبی ر زا نور تیمش لار مو بوش
 ۱ هم

۳ 
 تست تیم تب حس یو بسا

 بس 00و کس سس ی

 / تف ایی" دن
 94 ار



"۵ 

 اطلس برم |ناطلسنچررب نان اچ نیبنچد نیر اما نازرورگ »ارد

 ازت سو او سارا روس یک ؟رکهدناد دو صمد ه ار فطننراطلس رب

 ۱ الو او نخ تررطتبحوب یو عروت تاراجو ندتولف قم رپ اس تسسابرو

 :یلود ناف شکل اسود و ینتتسرموا ندید تم اسرزف«تنطدست باد هداررگ

 قوری و گم یفع سرم تا دشس نا روند یدابب شف تم ایرودرک
 ِ رم ترشلو نوک رپ امر کص فطر و روم" تیضو ریصیسنا

 .رطواپیلوسر هرریردو تو رد تراس سلب نکا راتید هاقناغر مچ رای ادیب ف

 >۰ قلا ناربر شر هان ا تیبل اوطو ممد تیم تاب که تی برل اعهاش

 . تشمق اما ییو وچو تششخزازاید» لی شم اب اف تعرض نورد یضتعلا تسسبای

 "قرار اروم تق وزرورکم نز 1 7 ۳۹ سرب تکرو کز اولور رو سید اب )رک

 : ناف ترا ما رخاس تتسسسرد رشید لوس تاب زا یصیو همان رخ تا مشق وار

 ۱ رمز ایه رطو یزابیرگ افتد ث اضو کنار برگر نضلبیق نان دوتا

 1 ۹ »نزار اف یواش اونو نا لات موهبت اکنآن ایام ناو دم

 اب ۳ وریصو ناریلتو و زرگر وزم شرخاطخ گه ندنب راک اچ ر ترصرناگشهژبگر

 ۳ اافودب تاتو تسشجلرزو ش ورزاورمماچ و طرف و هرجا ٍچد 1 یداتدژو »زا نازجر

 لطف وات قطر وصخ نیازی اریاو گنزو و ستار نوار دف هه 3

 ا« تسخوزفو مگر دز ادرس یلاخ اکو پیام ورم تر اما ایتتسکزوم
 تسالو ۱ هرقلو وروشر ایی او ژورم ارج

 ته 9 هتساوم شوخزو رمز و 1 ق اد ۳
 ۱ هی رگ

 .تساپلو ]ژن 4 اف شکل تنی بنت اس ا عبس درس تمس ات هتل
 دینی دانا ناب تسو ها چاپ تیبا هات ببطنرازهضوصخ

 نما مشتی نر هم هزاد عقد دو تا نر لس و کمان

 اب گود اد ها درو دشپچر ورک تب رد تر ایام دی هیچ گر #
 رمز اتوکد 9 2 ار جزو درب زار گشوزنا هرم اذرگرب تور تنم ک

 هد و روش ۳ هزیاید



۵۵ 

 ترور ناو نیا اچ انحوووم غ رایشلتسوو مو تاب دایی رب دشر جون ار زاد

 ترمز 7 ور و ارز ژا نزفل خر سنتر دارا اراورس تام

 تا تخ او 2 |وومس عمر یاب تام الو یو ۱
 دم

 دبب ی سوم تروصتوررب درآن اشبا یرادان یبو منظر او وتیچم 

 7 سرو در ]0

 سا رخ ورک بکر لزطنف ان ج سرب تسیرفرف سیرززورشهچ 7س بیم

 رفلگزر قرمز تبص)نابل | نورد و روش تیاقننبر

 برج ار پا خزفز گور هرژناشمووم تم 7 اساس رق ناهیآزا هرم فدک

 تن ی بنر زخ از کر دنا نور زر

 مگ بکایجام ووشنیم یو خرس نون ی تاص رنو ماهر یاد
 ماگ سنيم ی رو طوبی اش دام اکرم لا لوصح دو ی /

 ءلترمو ورچ | و «سزاوچ تسساربا لیمو اکه تراز رب ارب تنروو بساد شراب

 جد تاعورزمو تس1 / ّى اورب ین هبم بس یزید تر 1

 راز اونو هتساامو / وخ و رکن لا خش (ملد بنت نرایتعا بودن ناتو لت

 دچلت سان تگ زرش دا قسم ناجا گهواره و مناسب

 0 زینسر ارگ نور زر / 9 ق اه بیس یار (/ ابعو ورا 9 رو هبچم

 2 اکرم.  ازاد او تسصتو رضعیار ور من اقس کم ار ابرو يا نلوخ

 هد اید ودر عود (آ ؟میلادض ال افت قت قشم اچ ومصو ز اولا ایم

 نو | تم گر هر بابک اش تاپ اش نیا حیی"

 ۱ 1 ی نلاهرسو تو دیوگرب لشکر تنعم اکو یورضهرذگ دور

 هه نت منو لب 7/لق) لی لب تصعشم کرک

 0 تربت

 ملا نانچ تیز »لار اخر ناطسٌرسرصخ تزرگت یا زا
 بک

 برا تسمو/ ۳ 7 اد ازم ته و پس رود کش ()) و یر :



1 
 او /یمذزیفو در نم 17 1 !ض درعر هدر ید مصو و و راوسا گن ابا اب زا وصع

 سید رب ارد نرو | راس رسد حر و تای | و تسا - کیر

 : وی تو ی

 ۱ ۱ »تبادل مادر سو تمم کرزر زنش

 ۵۱: یصا نزش زریوص
 رب تیام 1 یمن تب مس ؟تیرصد من تیتر
 تهدرژ ورد هدر گام تسم تم و رازاود ز 7

 اهداف اره و يلا ابا اشر ! تسازاخووزر فر ورد 2 لاناروف اعی رایبف ۱

 نیااتسسا اد ٍر اچ تسادرکل ع اسزفموگج ناو زور مش نورد رب میل ی خزیلا نی

 زو ی تسضو یو مصنا یلاسرد تساقیستباد سوز زر رب نیرلا شمار پچ او

 1( امان ار ذب ریس ۷8 اور رو و مت سد الو تد اسرار او زا خیس

 تطو تندر یتردپ ذجد ۳1 ار طب ویو بیگ ناتو زارلار یرو منش هام

 تضار هدیسرنچن 0 عج او تین وب مع نو دردی سود

 شبا نامی تس تصحیح ۳۳ و اقلاریع خشک اش تب د مب درو ل هم

 نیلارشناطسگی رک تشم د اتش رصد دسدد تخوربا شیورسا سزق

 ناشی وز اوز سر ماد تر درج ادم هدر/ناتسدب یر

 تب ی : یورصتبتسمنس برد / طه یر فر و مور و 0

 بب هو نیس تسسا االخم ات سراب زیسرقس راز نز ول شتمارغ سقف

 تأمين نا سفر شو نارنا لب شه
 و انتی رب 1 گرنراد ناد عرش نیو متن رج موش ار شنا ثم ینشتکهیبجتوباو

 تیره زا کبرگی رگ تمشسا هدرکن نزولی تعاون
 سس لبعنو زا علرا رم رنگر بد هم ناکب وص قبال اجا زار ریشتری فرو و

 اوز ِ ار تورضترو,ریلفنااد تس قاو لر ربا ای رب حریعرذ

 ٩ رورآا رو )اد



۳ 
 9 تن وصل شش ها 4

 یول یوم سنی یس نزار
 ۲ سنا تموم عج چند گزب ت تیر

 جیم |م مشرف ایل ادم اسم ور تسدون یخی رسد

 1 ی 41 ترش کس و وو و و وری وا ش ای

 تگزاس مهم ورلطسن مچ را نی مرا ورق هزار ِ

 سر تسکین ور کد نیو تسناشا"

 مهراد ضرب تا بصتیزهوآر ورود ور رگ :ز دراو رسا 2م هدر اوت

 درنگ وتو زاد راهرو رول وب تلف تو ور وی

 قزاتیزاورو نانو ۲م تر شهزافمو هوا وووتو یار گر تیر "

 تشایترزر غ نرطالس ناز مو نرانیشپر یی زی

 رالزاوز ورم اش شو ام با ناتو گم نام زور اطلس ی

 ندا /قزاو و دگزیزنب تمازفز رج خر مکرر کش اد نارو رول ترک

 ووب کور ندا او و نرو مچ ره 7 بنام تر یلاربصاا )ز رینوگ

 هرزشبپاپ ناسا را و ده ماپنراتسژزو تسسا لارتتحعاو مو ری وضص نرو ریل 7

 سم توي خراب او زر اشوپ لر 7 رب شمار (جزابنطا 0

 ْغب سوف صیتتو دمو شی ضد ترشلممو زنش 1 تارمتیس»

 ری رمود اسرو بل رول لصارو صوصخ امیر و ووشو مرز زود مش او ۱

 قزونف گسسته نان سرد فو 7 درشت گیس

 زاف ۱ نسب سکروریخو غرانضورقرح لاو لاقبودرواشکو ؟موز عید دتبد 9
 بدید رز هرس( اکد سو نره رم ررض نیا تدورو نرو دن 

 /رووخ مپ هدر سایسو ی تفاص نیل سرور مو راتنوورمرو و عترت 

 زامبی یا ۹

 ی باشم سو رو کد را



۵۳۲۳ 
 رتشزلر 9 ۱ تساوزاو شر ب بازرت برد سس هرات م یومد وا

 ریاهسا خشم ییرتتم :بسکرگی اچ ووشمرد روم تسلیم ثرطنارر ود ور شب اکو رپ ارور مب ۱

 وال و تنجساورشسلا« ثمارطارد رکن یاد شنل جا امور وو ژارهور
 تك

 1 !هدرگءدرتاز» نسگو دد تون کنی نیوز ور گو دشض (شی ایزو رپ تست

 هد لا زارپوضص نزرا لوط بععلارنزر شنوچ ژ اکبر بکرزت اینم ورم ارب یا زر

 وزرا رخ و لار تی درد اف مو ماش هی منم هی زا ی ص و هوررمشوو

 مو تاگودو و تورو تصت لار یضو درب لس 9 ءم کیا 4 ل م

 ۱۵۹۹ رد و و یلب + تساوی لا ماد

 : شید

 ظ ۳۹ ۱ 7
 ممد لعاسیپر ا بفرد رزب تسبرص وا لر

 ساک غراوفاو وگو لرنص نادزز الو ِ | نا یشوحرور داباوردرش
 يا تشلو رب ناو )و سال و لاشیابرد» رو اون اتسلاتور + ۲ ساب

 الی لاو تدابینسرچن یو دایسب/ل وب گرو ووشو آجر بد لا اه شم یر
 ۳ « و 7م ۰ )0 ,
 ب نلاکرم دود 1 رنو شکار وا تیم زف تیوب و اپ 1 بن

 هزار زن ادزفز وو رریووصم ید ارش اوت مس 2م رای او هک ش اس فرو ۱

 ی اقز به رودان قو لاک تسایمو رزخر با از ازیماریو شوری 9م

 نابزن ناف مان تا نی دی یی تسکرهوتمدرمدتشاد 27
 ریل لتنوپ اد رب ۶ نیما لا تر تطخز پر ورود رزم نا
 هترتعرو د تملع ایثار هرات تالد ناو ارور یالع ضرب, ختم

 و نا نزاساد نیز هرم ید یمن ادب فود ترش تنم ثواب

 و ح| تساب لنت ریش کف رب زر لوطر و 9

 ۱ و اخ مو اچ داد لار ۱ هراهکل اپ اب رب توپ ورمامز | ضرعو هوا دات

 هل لا هدذاد»و رسیگپ خشم لا نرخ را اوتادی
 + وب تا اع()



۵۱ 

 برطیدابید تر شا لو تاپ کت حوف تشیع وار اپپ ااراوزطولدتعم

 رو ۱ دال شریف مپ تسح ارق هد تقوا مافر شا شیزوطمپ رز
 رام شش تبادراو ی زور ساب شن صنابو عرب ضیا یار کر پود اگز فرا ۱

 له متر زاد ووش ی بال ار اچ لبخسیبال اوج زاغا ژادروا مک وز« کی

 روا( رد روا ریو تی و کت میت یی شل رپ کسر توزو
 ر | عراواووراد قالرا مارو او ءّرهق اتنالقورپ ار زانکت سر تان ۱

 سر هسرییرصمن زا وری یافت و ران و لوس نره اتو :تتینز ام اوذورماوجو
 اتفابرر الز سل وتو هو او لودو توت بحاصر شاسی شب شنا

 زاکرسم تشعو و رریص شو هورو و صور مرمت ناییهم بیزملد لاو

 ۱ نر ل شتر هم اتو گور تیصتو زور و اید لا د اش قشم

 و

6 2 2 

 ار یرسووپ تاک یدور ان تو اومو بنی درود نام تسک ۹

 نادلف سر لیدی 7 لا ار یراوّسد لب جشن یدا نوار تر
 تیسر اصلی فر هدرز بنات رطرس شیر, تسیبا ی ذی ۷

 ناز یک اب یر جردن او تی ریس نیز
 هت ارج منارجد بود رد تی در نلش(رزنروش بتا رذ هلی داناهرج :

 روز اردو رثف ۷ تل ثیروص در 3 تسسالای «مزللآ رو درگ

 رگاچ سرزف زنش گل سشوار نکته
 تم اکشن پسری کر غرصاو دشا مانی( رز
 هشطوار 1و نوار تب 2ام تر سراد رج ترس یتفع ناو ۳

 11 ارث ارور وب لونصک نادزووهپ دید ژر و روش و نوب اصرار هراو روش باذوک ۱

 دوی رو )درب خرارک رگ بک نوش, تمساو وداینروص نیرو و دشماپ اونم

 بت تیط رضا دمی تبشوبر ابا ناتسکه بیگ
7 ۱ 



۰ 

 بت ادابوقاد مکرر لاتساک تگ ور ی لر تک

 رزق ید الو اتتتند فپ کشی گو زز ورا دن هاگداش تسینزیم

 : نزار ید نررورس چرخ و ۳ انس فک تشزماضو ریو ایم ا

 اپن روش زارکت سا میفسو فرش ی نزار یزرگر سس واو وب هر 2۹

 تا جدر ومم زرد رسند عام تبزلط تم زیمنما هی ۱دشلاباممپ

 تسوپد و طي مع لاس ما ابجا هم زنا تیساب اد هوس سام! یسررغا رج او رک

 و ياد ربهدخ رغم کس 37 اف بان ( ارت دانا

 رقپرشد نایجزودودراد ژاوی یشس)تضو هوژزرن تساتسیو هنتسو ه ایی فص

 لنهناس نان جزار ایت یک ات اید دز روو نود تر نلاندیو زا

 هراس تخو یزید اید نشه تمروخ تسزج نلازو هنر و دایر

 قلاب ورمنابتسعم تنذرو بکن نانو لفم رنو شن متد دار

 مت ورا لو یو میزاچرداس شان | ار ناو و راکصو نشر اب ناورمر

 سیلک تو کیم ِر کر هو رام نص شد هو /ت تسین»یچلپوسيب/لوف

 39 کت دم ۹ ۳۳ زوصوو بنت اکر تون و اد دنا و

 »جلب اش ۱ در كن ریزیصیالعرد

* ۸۵ 

 ۳ )1/۸ گاو مار و دل طه وز

 زیور مع درو( و طبل رلو هتک متولد اچ یژرل فن ناطاسنررچ نفرویشم

 4 .تورصلز 9 |! تمالو نا ناطلسریل ر ین او رقم تسشطلسلار او ود 7م اوت سلور

 ۰ ایا تساوورشلف هاش د ب تاب اش ترتتم اتو اسد سرچ تفردب لو نایل د. ناب 7

 22 لرد یر نو هب گواماش شب تر

 تکی اضهب و تشام عرو ۳9ص ۳ رب معلق یو: و مر و

 ووشو ابد ساب ت سیا ایا برو تیرصمو تصحسو تیافز» تسیریخ
 ۹ ار ۱ ۳ مر مدل تچ» هک لر 77



۱ ۳۹ 
 ۳# را افرا درپی س ار خزات ضا یکالد نا گو ذروو بشار

 تی بیر انگور مور / هری بیدد دلش لجتش بروس بس اما تسا تسالد نیا

 فارس دوُمتسالو زا م امر تفززاد یلاید و مع نرنا یررزینصنب اطلبووزر اهشرود

 روثیطز هسودرم ۷ ۱ تسورب ین لاو اگیریشکس اطلس بجر بوم اید

 برجر قرخمنایم ایم تن زیب کد نک عمه دااب ورم توزظنا اچ نوا هد
 زایی امیپ فر يفسو ووشرا بس( تسسوزاوا زرد تلتحرا تس ی خر

 تر اهر رول شیت گود گه زرا نارگخر شو بیاد
 دراورید ورسنیاک ما

 گاو اخ تس1 ری دن تعاط نا نانکاس شیلنگ
 دسلاو ار سما تمشع اد شین داد سیب شیت ثامن گرب تییجو زب ر

 هم اب ضرر یاد ورمو نوش مو مسن نفر یناوبد شرک تبار رشید

 تک سو برش و یر تب را كد ژنو هنشحاپ مسواو ماین

 تمالو ناناتلآ بو یرازو مر شو نو هرنءالطد سالاد تو اب ناک ترسم یخ

 تازو 7 هو زاو تصور تیاندتسالو نیادضتلار ور شسوو نوردی رم /

 ام اناو را خیر ا اطخرا تار پر یففت / متشنو اسباتکن ایام تسمذبک

 زیصر ار یز و کام دتبز مو شل لوطو وتو اردروّبو رد زاس برس برابر اکرم

 میوص بس ,رتروس ارد مدد نرشمووراص رد ن داهرپ سن 5 ل زا هو هور

 روجاو گپ ودااناملسکر اپ تشجو ابا و هژناتز کت نگه رکب وتج» لا رای

 ارزو وان ایلسر (هلرش وز اچ و تیبا دف اگر انس دار کیا هر

 مبل چو لا طور صور بلک خشم تنم تی هورطو تدادو تمارگ
 نالغاد شد اور ادا و پوآ صدد درب ابچو ت کر تشخهرورک

 1 ۱ تم | ریوص

 ما
 می )9 ترس ترم وهم

 و نا هایرسو سام مشت اگذ اس شیلا و تبساو هراو نحوی

 هریک ویشسرثد کاست نر (لکصافدش!نادف لو هویمو ووشناتسبلاتناهسلپ



۳۸( 

 هر ژاو نهم روال هنصل زا شدن رگیسو اب اید نیا
 7 وز هم رس

 تاب یورو را نت یرفاکر وسط لس ی تی

 ام واهر نیو فهزا رس ور یتص رک سس انار واجب لاچچم درب
 ل مس ۳ ونک پنیر س جاش رب ۳۱ یو تشسززا چه رغم

 لود بل نارد رک سادرد هاش نرو بم خل یضل ترضح رب بلوار او تخت

 9 سرب !یلقرت روت مونسوم و(! تمشحر هد وز ستار اندر لالب,

 اور تسماکرسررشرز ِپ ارش ورب کر ارد گر تمسقولرکن ایر

 دخیل نا یزد هاب تشزو نا لسا ایا رد نوزفا درک تخرد» ناداز
 , ۰ ۳ ار 72 1

0 

 راک جسد و رز استر ایسج ناسا رای نردد مو /زیف رگ لک یاهو رانا هک

 ی لا ۳ 2

 . یدتسو وا نلاوا» نیس چارخد تسوب سو شب تم اچ دود تر هرومآ
 رس ی هه 1 م : متر

 زافرس تیر هتخرو ریلف یزد .تدسار روس بسابرد عام کن راس راهه ویم
4 

2 

 ۱ وین یورن دوزخ اب خراوعاز هب ارور خ خوبم ارد مي ماچ ال لح.هاس

 نیوز مه کن ایدز اپ هارد او درس بست ساخت
 کو ی داسرلط یرود ام صیصخناو از سباچا ناز یراق نرو مرور بکار خرارک

 هیون ۵ ۷ ۵ یک ۳۳۳۹ 4 4 ۳ َ 1

 لیلبساضیرگود اف دری یمن و اباتسرو تنزاطو شیما | زا قادری هرنحو

 هی تسکو ر او لاو رسا هنر نایمد ۱ شرور اسب مد رانا تقسو روس

 مورد شر و شحو ناسبارمد | تراس هم و ها داره ازا ی دایرکت سونباژرشو

 تالغ زد رگ شکر مارا و شب ارور هر برات مر

 ما یوزر کسر رند ی ارگ تدفاذو

 رو ۳ وزا لب | جن ی شب تس/قتجر ترلْتسر و شرارد و رم یو ولو لاو

 زوگم ریو ی که ترسزرگدو تخم و رژانب ]رم ار ناگدشنو
 4 ار ناروو رو راس

- 0 ۰ 1 ۰ ۰ ۱ ِ 

 نلاطوزاو رو نت لاو و تیر ورتس وورص رپ روزا نوزفزندتکب زانسلرکتتس ّگ

 7 7 ولت ۱
 ای پس زود نوچ انا انابزرف حمو راست رها فتو نزا توس راس

 شا مش ثسراو گرو نوش هرز اهر اشک زو و هوا ناصا
 لاوما جیم ر



4 ۱ 
 بم امور زر کر بوصو لاو هزواو زا ایر پند گیفت هدرک

 ل ات ی دزضور ملهشروس تشویق ساتسو تو نزاسو نت طور گمو

 1 ج اسب نطق دبیر یراشمر ید

 الگویی وص ۱ ِِ

 تشاطلو رو هزار لات کو تنم ترس گرگ کیر ی تو

 تورو وترس مورمد پوکت سید بابت درد

 بل سا روبات رنک نم نیم زر بل کنارم

 )گم نر تسی بن ی لا ار نادر | رحم نو ید مد تس4 هستم

 ششمتووش رب خرورظرثاند کس اروم ادعاها اود پد

 ثم(یاشراک تخت راب با ندریب نایاخ ناد ووشو بیس ۲! قمر دوز( ص#

 رودسیاش عمززیطق مرد زود وم)رپ قلبف زی ۲ ازیرز ارلاو وتو نمد

 9# 1 ]رک انعووشرر بناب شو زل بیر ۳ ۱ تبار ارج رمسزم 5 (وروروورتزاک

 قاب وا سو اسم یک فو طب یی هز امن تستر ارش تک
 نره هما بیپ ناز مد دا اپ اه اب اب لوصصصه خش( اس ایاعتسا

 و یریسو نا و4 تم خو رو ناز کات ارزو اوج و متد یاد 3

 دندا تسز زوو زور ازم رخ ۳ ۳ .

 سالار جرسا بسا نو رزخزگووش اچ لغو نادازفوریمو لود تشک نرم

 رک شکن اچ کور نزاس تسهیل کنار مشی ترمز

 دی زشت ارکم فسا فن هد اب دیذد دو رز ید
 7 ۰ هه مو م ِ "ِت # " 3 ۰

 ماگ ام تنسیم مت ورم تسرو» نلاررو دسر لی !ناگرتفا بید

 کس اداری ارت و ریش ارود یمن اناوزر رله زر ور گير گرنسرب قشر و اشنا

 ور و ترش نلفقراوسو نر اس یک 3 4-۳ 7 شرابو شب اتم از رپ وروذر

 زوج و منت ایم نزد ورمو رم | لات بم اکرم بکناررو یراوس بسا

 تور



 ارد یداباباب بای با تس قسم ماگشورر اشنا ار نارک

 لو هر ات زرد مان الر ر زن گشا پسر یر مر
 وتو مرکز اف رب تسیب علت امد مرا بلز ارد لغفک رو و اک ترش

 با رنگ اچاهر رد دشیوبجناد او روش راک تشکر ۳ «ورلهدر اه ناردد از

 یورو رمقلادزوز اپ ور خب تسسیدد زا نرزفا سا ماگبب! بارم
 خرایعاز از تکاب اد درایو لابتعا بود نااتیسر درش مبنا 1

 دابورلشماپ تیمار اوری | ارد تس هکر | رهقبا اس یمو واسه سمت شیر

 اف انیداساتبر گی لمیچ» لخم 4. اشرص انوشه ری ّك بشار یر رم و زور

 ضوصصتناوبخ مانور ین هززراٌن و رور یرزکر ورا تستر ناب

 ناّجلتیصوصخاو فریدون یر وجشسغر مرجپس بتونم کر هری یک

 سرب سو ززت اد لر شنا تبسم داد یاس درز
 رای نباش تو هبايکرتشو بسا ول نادزاو هر */نب ریش نمد شد اشنرزو تساص

 مر تخم رساپر اپ تضز هارد یو تیباطزاد نیت بن خم نرود

 شمش را سام چرا ماتهاو ار خشت اکیروگ و اووتسرو مانتو طول

 زا نلوس هارو برا سکس تی |تسزابس | ارز ضرر هز اسب دورگدرگن اف ارز

 هدش شن رب زر ید ورم رو تیزاهری زوال و نامش زنا پوچ شام

 لشگر هردو تورم سن او نوسو ه دش نادر نیو باک

 در تلف رپ جا دز ی خم رک کر تر رپ کیر زد
 انار قاطی نزاو روش جدا فر فرو اگر خر نا با

 مطا ون اززو دونم اما تنیس اتو هم تایم زهر

 کا اس رزگر 3 رييس یو نیست هزلرا اتش )7 چرب و رفع

 بان الا هرظن اب را طایتحر ارو تارا وبغ تر رد هرروز اصلا"

 هبضررر وام رو ون سرو قبر شوم اره وبحرر نبض بم

 تنی یو وز رب[ لشکر برج باز دری زر حق
راست تشسرمزاضعزعو هر تنور صساسر تیر ریزه /لرط

 هووریص 



 ۱ ناب تر مرور نر تو گرد ۱

 7 ۱ بسر بسم ارضا یو کیسه ما اد نا ناب زبرکر تا شب نافس

 نویمخسرا تن تار دتفرو زناکا ؟ اش خراوراب هدپیسر ایسکروو زنا رد همسر قم +

 زر تنگ جردزو منسریب ناکمنازر موم زوم 9 ۶ خار تیضامش رک ز لرد 1

 درج تانضو تنرواپعزر )لک یادم زاسقو ی لف ندیشناس وام و | نرشروخ ۰

 تاک دات !دوژوزا تسارمرم باس نا لا تست دن ریس ناگهر ورف یداگشنرو

 ۱ یر اورما هرس سسراراو هرات هسارد ی اسد وونس تسزخ

 یو مارا بوس 4 اتم | اگه تا و هرکس ادرد مر اکرم نییید و ندا شرب

 دار اگه هش خناد لب ماگرسبخآن دارو جلوی رنو ناب اهترچتب رک

 ارووخ شا ی جیرای اپ | تاجا اب ندا دیع ارم ُ ژادبد ین ناشی ایا ۳۹

 "اتش داب#بب انکلوم لوک تنش تنشو ناریز رمشساو زا ندیماشاد توررخزا

 0 شرک طرطک 1 تنخر نازا زور سور چنان"

 میشن نر یزگشله حرم ید اصقتهانک (ض کب بنام و تابیلسم

 تاطع ُ و نرطو و تو ت تب ز وارهو ری نو او محو ز و و ایلام ز ژفودر ماش هد

 منمریمتشسو 2کر اره غ کب ناقاطسشر سید زر سما تب ناصر ارج 1

 2 لار بالع جرم دننزلار ال مماتکیدمنمار او

 لر رز لجو دزع اب نسیم ید دن مک ت اد مرمر قم ناکب تا خربخ+
 رتساوووخ تیواعسووب ه و روم شابک یدرنم یکراد ران مضیک ین اهن اتج وز بیم

 رو ممرش بت یلراف دبح"ن ارور ات بیداد ون اررادرانژ و ۷ رد سو 2

 رک وری اغ نارد كسی ره نت وچشسزو رز یا ی

 اهوزا تسیزورم الف کاخ ناژر رپ بید ط 0 تبردشب رم طا 1

 دوو لایت اما تساریعور او 7۲ |ومو با تس) تتبلطع ی منم یاهو (ضب ۱

 ور لای او اگر سرو اب یر ۶ دل ۳ ویا ۳ / شور فر هد شش



۰ 
 ژانر وسو روش د خنک اولا یقه ازتچد دوری تصور ب حرم نارد ناتسر

 ون تنی طور 9 ؟ رنو ی هرساه در یاب رظهم ت »۱ طر

  رگشروزب ناتچد روا اطربرپ نون تسلس نفع نا برزو وزن نا  یدرگ

 گری افسزا اد رتدا نورد رو رج موم اون نرشورفورز یواالبیانشس "1

 رو اند اوو اوریمزاةتیتلقملا و راو د خرج ین زارگی منم بلند ءثناد

 رو روس صابون رانکه بیر اگه فو یلمنشس د تساضتتروشنوو ابا
 3 تم تسا با ۸ و 2لارد هرس نایلاع ن ارضی

 شتسیهرن اغامرنش ناف رب ناشر تور تشکر ر اچ و اب آتی و ریدر

 هزار مور پید رکپ بز نام یتیتح نلطرم ات تستی رگ
 تورم موز یار راستا تر خاباچ رس اووذر شش تلفر ح

 و ور ووژ مت بو وک ورع لس [یاعس روم لترجرو رنناوخ قمر از ناو تسسا نییهزرس نا

 تسازناگ فوم خیر دو تیر نگرزب وتسب رز
 مین 1 ادا نیولخ تضورووژا تسریع جزو هدوسا ای اد تنسر

 تسم ک اپاجارو هنگ دوز نت اچ مور بند مال
  میقفب مادی ریز رفتند یاسانطتیماطا ناببا اشنا زوج

 7 ساری رگضم خزر ضاضو شم پز و تنشلورراو ناو زور یمو لو ۳ بآ ۱

 تا زار شی اتم یاشار رشت لاو یریپسمر نزوسجو ۳

 قیاس ازف ۱ باد > سو وریگورفا دز باو دز روا ابلیس زاد مرکب

 ور ادابرفد شچ باس ورک ژان شر 7 رود اردو وری مس زر لاش

 منی تشیلبن ی رج" ارز ادیب سارین او تشمد نرچدرتس نا وز یار مک
 تنیوورو قم ۳/۸ ی لیگ کام ارم زو دنا ترش راکش نود مو

 نیاتنرممسامرکل مر رو هر یو مط خرزم توپ رک ارس از وص نیو

 رب سم( رج نانسی جون تایپ بصری ورم هو گه هوس دا ۱
 لاگ تسمعبو دل و رص بارز لس ترک ِر ارد رد ریل یر رو هوا اکرم
 ِه ۱ تسریوصن |نادماددج ور بار جد لچرورلستس# تسار



#۳ 
 انسزلز شرع هو تو مصر ما رب نرو ل روس |لرط تس) هریخد رپ و

 هورو ار وضو آر وض یاب بوص ظهور بیو مصر 7 اتاق
 هرفربکابم ارولور کر و داچد داند دی یزافو رب ندجد و آلا اکرس لورم ۱ نرو

 نرمشر تو تمصشوز و /تشب» سو لا تسو لجو سود رب لر رس هوا

 ئ تنس(ریوصنبا ید مادام

 هوو]روع
۰ 

 ۰ 2 نه هو هم 72 2

 دنا رو روتر اوج | تاچ ایمتسد انا نیس گز تیم را

 و سر و 2بنرام شبر(ع اگشلرو حزنفزورروش سس رو سفر رب رنو | ی شو منا دتشیو

 رب وذک ترضتو ترم نوار یفرد گارد خزچ دژ نوژاولانا ایزو ار یتشک ۱

 ناو دسناد تسرارم اداک پا | یکم رشید اد "و تساوی

 «ِِ مط ۰ 1 ۷
 سایز ۶# هسارد ناو بو هساد شرم ایم اوری هنح چ ار یر ۱

 میلاد هرم طور کاش اومد و درپی

 رو و, رهام باهات سرای ماسک ین ما ترطع ن ثس تب

 تروا تس 2و رو ید و ابر نطسصنلاطخ نلاررو ژل تسسا۵ هسش اب رصلرر رد تو ترک سزاتر» یدرار رنگ جلال ناز کت سم دف کر را

 زوم, نیادر و تروریسم ابر درو یرنسبر ارارب هاب یروصناتسشزا

 بگزب تسیضرش یر اد مس اعو صاق ها تعلاوطرد و زا ید تمراوشارد تش

 نارنو اییونزادر مس الاس تبرت گل د سپس شسکاونچرسهتسایرد لعاب نرو

 هاو ناططر پد هاش ی لخن اطلس ام رالاس بچرو یززخور نااطلسبپیرق
 وزش یتسرا بدین اس ر ود زا ) تیلاوط تسسا جارو ناتسسکر نم لاو

 شب ریو زا نارکوز سس یی زر گور وری ار ذی رو ناو زودی اش ۱

 مزام هر رز تشرپ سا اه يد | تشلر دچ ناواف نازی ازاد نیلفلاراز

 هاززوآ سرچ وب رشت هما رد کور لس ساطفو تل بسر و سوال

 یدتب ۷1 وورو اوت رو له ول یکزر مباو زا دهن رگر گی رشرورکد انیوم راس

 ی ایشار گو ورا و نیا و هرج وز او تمُشو تون تن اور شمش پژو هژزگزر سرو



۳ ّ 
 . عرپنرجمن اسید! یراشد ( دوس یاس ین رند دمی تاریخ ریل ضو تم

 و ثنخ یاس صبق ورم ین ناز نیم تنی زا ششم ادم تا س نت

 ناب ش تنرطح نر طامیجرورنو رو می ۷ رو | میسر کسب راو ل ام ای ل |وصح

 نٍچ منا شست ی الابام ی متمرد مک هر سرش اوری رز منت ب ها(

 تنش ا ج کر یا و هات د بیت هری م او یاوا#ثم اسد نلاپنرو

 نسب ورک یورو اریژآر ر رزم هژنابس سل هساردو وا اصن الکی چیمتم

 ترا تبسادنمراف بلطس» تساونضف حر اه و تلیطت نرعمو شنا بسر تم 6
 ۰ و

 و ناتسم سا ورزروو تا هاو نرو لادلاع به ابص نانو و یلصت تایر
 سس ۹ م و ۰ ۳ 3 

 و شیفت فای تنم عن اعرعم ارد موس لیگ لینضکص تم نرو از رپ
 سوز ور بل سلررایچسکزا فوت ناگشتسکا و و ناو ) تنش رنو

 لاثتتوابنلا بر اس هر هر طوترم دی یک راک فمناسنسکتر بل نرو رتیب

 رفاه دی نورمهدار ب لا تساوی شه تراد
 زا ۱ ۱ ۰ 2 2 ۰ ث

 ایم اکد امیر سا خیس یشفس4 لس مد ه رانگرب تس|ق کا تسسود

 تترذق عباسی ور بتن اوز رم اب ها بود گرام
 نایپزا ال ورم اتمگی رارتسکد یدنب هرز تند یگسژانچ ید انار 2 یی ۱ - ۳ 2 9 ۱

 ِر ی مس |۳۹ ورم 1

 ششم مشاور نشو نر کر نر تنی لف کد نئارزگ

 ما سن درز هم اباد تف اخر اوره ه اگه حر وزاو پازوگج زور

 دا لگن از هتل تای وروق سر یمو سو هوس تسیلاژ تشرد نا

 2نوتتیاشبر اید نام ورم ویا تسهیل امینی او تتنضم مانزاکی لا تو
 4 ۰ زد رز  ار ۳۳ 7 ۰

 ارزان اب رشسو یاوز نزار نانزرو رو اشزورپ ناطلس تیر گرد روت چ

 هر ان اشک ور ب از انا | ارضوقو شن او نزار شناسی نازی رو 1 ید اچ

 و لک رگ دا اش اومد با رضایا دو لافسو یبژرخو و وب 1 مداک

 ورمزب رم او یزارجو تیساپ تنی زور رک تشلو لاو 7 گاز دزول ۱ رن ضرصخ ۵

 وزچرس» نی دن ا» اجر تیک سرو نمود ار یپ کیت ترم کرم چه

 دک



۱ 

 تفت یا درو قاب 1 ۳ 27 ۳ و روس تنه ابوا

 نوت ور ۸ 2 یی مو تورو سم

 ناب مس مد رسم )ین اطلسنازرو روبی بیر تساٌساننو ی رک ءددهنچو

 7 زهر 7 ۳9 تم ارد ور رب بر صیانت نیل شک رد یم

 لاک زوا میبد ادص» د (] ۱ 4 7 اتو منی

 ۱ زیوص یراضتل.ووتهلصر مس سایدیلاک رول | اکرم

 رهن ایا ارت تبس/ عادی وي چتر رپ قرن

 تازصسیم «سج 1 قرون را اشیو ارت تیم دیصد ایلام اتبوصرلرن+ لر ّم بلا علیا

 و خیوشو نلدسدو کب کر خرما هر رولاو نباودا هی و لعاب وص

 هو ام تشت تنپصت صور درب لغت اس هدساچ وری یا وار دوز لوک ۱

 ث تن بوص یا اد موم تضنو بازم هد تسشج

 رالی
 2 اهیا دا تر نی پد

 نم سکس
 و۶ تفالقرو ه شیر | نایب اشتب رک کوک ۸ حر طیرجنو

 1 | عن جد برم موم فروم ادا

 نلاضایبا نیز راک | سیر هه ری حس شبا هتبهرترد رویه لار دریل

 و ملناروب تب منا ترس نما منم بنتکم دیو مس

 اد تارا ید تشرد نیا را اگ تاج ان ید ما ۱3و و 2 زنا

 7 عف ازناهاشو 1 نیمار ترطح هد مرتب اف روز هاب شان

 هس 1 ۵و رد ایر لا نو 0 دربا تاب م نور مو و 4 نانلابا

 ال »منشا »یر پس اش ابو نیت یتیم ناکام تا تر

 هم تارا وا لجن لاو مضر ييزذع ی بات کل اتصت

 نا بم هوره اد رپ ی لودر هذرد تبماتا ها باد دف مچ



 رب | رام یو تعشعر نرم ناو متر ناباکه رد درو اکو تساو#و

 مقر اوج تنور وو تارا »نام نود ی وو رجب وزن ط برو زاکا 1

 هانوا تار ر زراو ۳ سرخ عرب امنصعل | رپ تی بسا خزر

 ترضخو هاشر ارد نیسلا لالج ترضحمزونسو رقم تبسو رد 24 عینالضار / اطع
 نازل امت مای تنم عن ارضی زرد ه اشءا ناب اتم نیا ار

 منش مو کی لفنزازو ارد ناابیمکنریس )باس راد هد خاف . پیر گم

 و یی زد کای بر درک نکا لب
 2 سما تایل وا هرز هرات هائم کر تضعر ری رله او را

 گم وز هوم تع/ فارخد رام ور او نیت نیس
 ریشند از طرز لوفضع رز رب شف ساک نا تسوسوژنو وز

 # 11 92 یزاروو تل ناو لا رانکرب هیلَحو نزار 9 را و لا راتیلیلاواطتضر ِ

 ی ناز مزرپ تنارغ ریو تم یو »و اور خرس کس تنا
 توسان روپشسنز(تشاصخ» تنشاتساربو بش سوت تا رم زر ۶
 یشفز ار نا( نخ حمد طتو نگر نا اد شرخرن را کنن ووزو اب تمام

 شات مد متد نا امرجراب ارور روتر اشیمزلدو ناگد ارم ۱

 تل اسب تیبرش یا تیلور در از رمز تمسا تورم خترازم
 وریاد هژوریدس ن اکب کد تسان 2 زار اتاق الو | رسم کان نم ِ

 و619 تب سام زن تستی ری نیم لو زف خور حر
 هبعنونلاز ناز و کش سر لس دارا لر ترور اسب نا اب ام انو میس
 ان هم سارو هوا مدرس دحارنا هاش رم و رومخ جزو

 نآر درش نزورخ لی ف هی و ونک دز مجرف لار
 تضاتشوز یر یووم تاصا لاف يسرضطو رد زن مو تشارب نام ۷

 مپ نکرد هزار سو و و مو 4 تمبارراتکرب ترش سس : 0 ح

 ز کت مس ایم شا هانی طلا اجر خهاخ جو سو 2
 روزت



۳۹ 
 کت ابی ولوو از لر ت نفر قشم ید یوم یشنرد اب چو ۲ چو

ی 7 وو لب میر ام +
 

 ی زین گلاس من بلوز هر شم میشم رسم رد کار بیو اچ

مایسم» رپ 14 ناشی ام 3 اه
 تار ر رزم 1 نزن اچ نا

شرک ورم ۹ رب ندش بییاف و هرگز | بات تام تسلم
 واشور رم جم 

 لا نگو نیالتزا لاک اک ازاین از لو رد و ناریلا يناطقوتدوب میدم

 ارت ناب رم شر غرب نام نر نر ياد را
 بلوز لا لعاب اور نر ریو ي نیل برتر مو ومزءروم| رفاه اپ 7

 نیر ی بد یپچاب ین نسیز رک تو

 تو بس ز میام تباراعد ناف ربع ابلک» لری است دمو ن نت

نم / بوجود ایر پسرم د ی بوم شر + ینابو ۳3
 

 ژاو در ینصش رسم لو سم اسد یوتاب را لا نیا

 رنرسو »اب اجو شراب /اکرس تسس ۱ شاد هدرگل چی رعنا "7 "ی رب ار

 دور تی کرم تک لذت زیر ابررد نی ابو خر پ ندای هو نر اضو

تیمور او تب لا مو تسد
تومن 5 اور 1 ۲ يد بارسو 

 ۳ 

 کن از نا ۱ 5 ول مس / ۱

 3 منا لانا بدتر ترط [ ریو شود 2 هست 9 3

 میسر ر باماطسر ! لاو ماشوا را نبلال الج+تس ترذبجنآریبر .تشلوش ری

 هک یر تا ما نریلتس ۳11

 ابا هنر اخر مر دو نیم ماد ندج ناکر ۸و ناو ا تا ض

 ن رم" برد تاک ه مسلاع تاراع ترا وورو 2 از چ»

 ناتو ووشی تخوزوب ۳ خرم تا 1 "ارور اید و سن مد 2

 فرم 7 تنش لو گرو ار یار ص رخ میم



۸ ۳ 

 0 ت بان ور رو لانترو ماه سز 72 فکر زا اساودرهاب

 یاسر و صید تو نیو ری لابی راد لع

 وا ییرف ثنامط]اع 7 اف قلا رسیور ادا نزاو تریتوو 3

 ات شاتو لاو تم / )خو لات ناک ناو 11 و هربسر هری ایفا

 ۱ هر تکنو نر نزد تی زدم
 ابر لر ۸ ار یام صور 1 اخر طب ار اباد دایی

 ترا فا او لند نا شر سا تیک یا اش هو وطن یزوگر و و و ولرم

 زویمتناو امور با نیر تو رو رز نکا شیما تک

 : گر اش جرمآ عیب تم لار او رنژ ین رس لیجسا(یازازکو تم اطلروز

 ات افتر ترا 2م لار قیر رو ایدی

 2 اور یر تفر از خسرو ی 3 ار جرالا 23 * تکی ارد هرباف رسم

 رنلستتشا ۱12۲ تزتر لیفان رب رز یزیزف لار نافصارطین

 جطرکت لود < تر وژاس ی لازفرا از نفع نر نوگل طالب توس
 همش او قر مرتب نا داد ناف
 ناز )اوت راسته بضن ناب 1 ه هیس2 تار ضرر اب 9 ی

 9 اچ اژا و سرم تشاویر !/لوفر طور فرجو و تارطاس ار ۱

 رقم و تم ر روش 1و توروسو ساب هر 1

 را تر مش ید اجااژار روش یا یاز لو هریسکت سم رف

 دری رزق ناب لا و دراز شور یار و و 3 لب

 از رز ره یر ۳9 ۵رما رو نس ار مچ اب ام 7

 گنارتزوور مش لب نا ا نریسر تم لاعرنید ی وَ

 رافز یاتیزغا رب ( لا ا مر توازشورمل اتو بوُج هزک- باتو

 ۷ 7 ازروو ولت و برف حس اد ودر تم نیا

 ديد ؟اهرش نا 4 مهد لر
 1 (۷ دوپ راس (۸



 تی لب ِ
 رم ضام نا اون توف

۳ 

 لارب تان (نلاسر تو اطو تت تار هر |تبام رزم لک عقد رد ؟ن ای اش

 ۳ هارد تسديافرا 1 داروها رپ ناو بد داباپو واهرگش بش کارا

 طبی مسسر ناب ترش ناو ادقثرر !لاع شک هرگز ماپیدیب

 نت تیر اک زا » تسسا عادنارانکربش اب رها تاراواشکل و

 تارا ص نر ریدر تب مجاری ناب د نکرد ارتش ناب ۱

 را ناژارپنو و لر ارش نیا مت اما زاو تبسم اس ناو یراثما

 چتر ریکی یار مچ مو نفر ( تل نازایی روش نادیبارش

 وب رم بدل هارو هد ژ 7 او راک تمام تور ت تیتر روز

 لصر تک تمدافشهمآ شاو ریو شام رگ و اسد کس و

 رد یلاصت »بد لا اتصال ان 2 3

 و رتسم زا ت تشک | هل یاد اما ت تی امت زا

 و سلب الو 7 لرذلو تشسرز ارد تمسشرر نم ورمی بک نا حرشم

 افت سم رقم یون مان رچ انچمسم نر تییالر ما جز بت

 نرم ارد بلو وب بلک انکب بای ادااد هاتيز کیم شنای ازش

 يا کت در رم سم ناو هتسسما یر ن ناسا دن

 راد لب ساتن بل اچ رس! دمی درخا تاک اجنآرد ضرب

 هما برو لس نام رخ ورک یر ما دتخ ف ام ام اردوخ ناوانورپ

 تاب هسو رقم رود رم ىش اتش / 1لرد رو باکس

 و مو ما نه حل اون شرق مر ورطزه زر طد بم اور و ماه |

 تارطرضتلکب ام ثا 1 ۱ تینا تر تم ابد نیا نابذب | ناو روش

 تاریو دنا | یدشمتعوخ اروم هیت بسط جن اب دهم

 تم را همارپ شنای یدذپ هرگز ا ابد لا رضا رم

 زاداو در مل ؟رر.تفصت بنا دا هد یراچ اچ ازاو دمی تبسالو زا

 تنسار رحم اف ام رجب بچه ین ک

 :ل یا ر



۳ 
 هر نا زن کی تسرسم سیا نلادلار ور یشروچ ۱۰ اطو شود رگ و

 2 | مایروطس تعبیر تسیوضتنیمفس ناباع ما تبار بک ن کم و

 زوال ۲۴ مه ار عماد رول و نادما تیکزارنر سیم الو ۸ تم لپ

 لیتر ل ترف لکاراد بول هر هیچ تر اس تسش 9و راک نرسید

 زخم 1م 1 اتو هگشنسی سم ۳7 اکمبنمرسو رو تس) نیت

 . نازی نام رک تبسا هساع تان نا تسومومرب /رح ید زا یلارا را

 درگ نوار ن | دز اش ترطزارو» ربت رز و7 ۳ یا هد مک تا

 ۱ سابطقد گو نرم 2 یرباو تصور و را و ٌقیسش ناو بیس و سر / رفلو لطن 1

 هرکت سرو بسیج اما نارارپمز و نار اف ریتم و تن ساز نیماشوز دم
 ان یتتس رد هد ۱7 منا ثفارک ارس نرا اور اف رک 77

 ۷ و ورود رامموکع طرز خم اره تا نرخ اس لر تیمی اه ناذیحرس

 تستر و دایسب لط تیبا نزد کبک سیم تیلور
 اش بسا نود راس از ر و نیادنسس نا  امزارگیراو ال

 در ور سبلان غار اگر ریمسره باید نا موم تیزر ورتیا

 هراقلو صور ظ تیبا نام وونش شن طی خراش اصن گره لعات اتوارثک

 ایسوس نیو رد ششم اف قرمصقل افراد طارمی الا گرو

 لس تبانرس نیرشبل تعرب خمس برد هارب ار زود مس نر انا نبزرم
 نره رم زارهیم نما رد ارد رخ تیپ لورو ار ووخ ور تین (یطا اینا نیرب شش

 ۳ او وکزا 7 یوم رشد یو ره ام رقبا و اسم وکر و تم

 1 ی نتور رافررچنیالاسرب» اتسواپ نام اش ترزطت ناکرم نرو و دسر ۳

 تنیسزو تسلاروخرد بر رک وا هنر دو ناثبالار نایرماورنو مو ثم ادعا

 تر ورگموسوس ول نصاب هرکه سوبرباتکل و هروجُف موم هتسراع یون

 رنو لا 7 او ط امر رمز تیبا ناشن تصرف نکس نزار تایر ۳ ترا
 ۰ نم بریم 9م ۱
 مس لگ اذارب هژررو ۳4 تشآیا# انم.تسایر» تضررن و نکنم زاو

 ۱ سا ار



0 
 از ارخی با ها اوز /یداچب شنرار رزمی شلور دنبال
 و زر ظ نزول کم نشر خش نانو خلافت کس بر
 وماک یخ تیبا ذ ی هاض» اب ناب اس تن هر نزد ما تعاون

 ها اتو لورز (ن رنک رختخوزن یی اور ی تیل نور

 هلو تو دیر شو نر تبسم ناو کیت روس سر زسنسنزش

 كس انس هوم رک 5 |رف تسابالف کت درگیر مر ماتسرو و

 سو شنا رب ومص نرو ملا و نیدلاپز خشن لا متر

 تن کسر ا و ظ نکن شیک نزرچ دزدی رد ای شرت

 تن نا کت سم تا صید کس نر زا نا رنک سخ زرو
 لس تزا یر چرب شمسی سراتو نر سو
 در رس مازاد یی راهرو تضاد
 ناو ترس ریه را 1 رج ار الا و لص جو ها مار هوا وزرا و و حرطو

 لو تارا و تنخارنا جزرطرنط و تدرچرد بل عروس ی نوش جا

 هفرد خراب زور شر هرکی هو ول ثنادطا ر !تحفتسا طرف

 تش اطز نآاو ف تسسا بییرخ یک وبلعو پیک رو رنمه دیبا زف نیو

 0 قس اب م ابا زد رک راهرو باک تبزاب جا خزسنلگ

 روزورمر ولو ورو) ما پمگر و یر اع نی ژرب باک نسل اور علار وری دف را

 ۱ زاد نیقتنا تیر ضریهدد هیسوج دریک ِِ نور رب رشتیگزار الو ب

 دیو دن رکن زن تهن نا چک فا تسکین تفکر
 : هر ورا ناو شناس ناکام نایاب او

 هو نفوس رو نا تب بازث نا لا ا» چرا خراب نم ربظکت یا وشمژا لک
 قرارف

 تاطاو ۳ 10| فضوم وگو قصار ۳ ص افرا )یمن و ارلاع

 مس ال لانجاود تن عزا و رخ صدا مر لوس افت

 طه ,ذش اپ هزوب ی لفل» تسد یکم بارز بد ی تار یقط
 0 روم سال وه | وص و رمترر و ی سو اس اور مرکز ا مد از ناکسنارب



 رب #
 مت دل 11 لس نرود نسحرچ خر هست نیا نا مجید

 و نارو کر 2 فرز نوا لا ی
 و 7 مرغ نشه اتش لای ترس

 جو تم جن ان اینا
 ی یربیا ۵ کرد نان اب نیا ری روم #4 ۱

 ۳ تبار 0 هو بر لایق نیملا ۷ مم 1

 رسم لس |یید ۳ ِ خش ترک ط ساواک ۱
 تواس طي رود اد و ور قالج نا تس

 تور رسا ختم گور # یتیم ی یلعرر تاب

 تاج نان تا نداد تما» اعنراو و لات رنک و

 تر می زا یر یرروصرص ابا تار
 و تم یا دضو نان ا ترفند پیام ناجند رگ ۱

 هد اش بدر زرتشت ندا اب نقی ابن یر

 تور هم اچرفو 9 هضم ايام اکرم ین اسم پد بیا تیم

 کرد یک 3 میاد هد زر اقع و تک هرم تب طی رد ۱

 ترم نم غزیخ نرم بسا نده لر زا تی لب دن ات اظ
 ابا سیطنرجاو تا« مآل برم ال مک رثب راد ریل سوپ /

 لک ید 3 نوت ما ير سهراب تیر تضخو ربا تیو اس

 تا ام بگین

 مس تجار هرس منه 7 ۷ 1۳5

 دل فر تار اب نخ اسب دور ادم اب تبع, ان جی ترازو جیپ طب

 ۳2 ۲ تسراگ دا کت یتمو ای راوت رفاط و د

 مضمون سد نامش ها زور ناطلس مناسب از
 زور دلو رو .تسح اسرزفم و يلع رتکرب تخ اس ارضا انزال ای رچ تستر



۳ 
 هرم رو ما ۱ تبسم ول السا رابرت تصرف ورد
 ام ساید ی عاسربد تکی رالی کم تصاهاشر اب نبات بلایی ترضا

 منش و لک تستی ناژرو بر زکل صخو (لغر بز وار اتمو هدخرو

 اگزوز ناسا زا 2 ارم ترش ربا رظرر کت سساریضفش ایزو نالصا"

 تنور قو هر نادافن کت مسایلوا ی رایت تناکر بریم تس ارزان و

 تا یسومرجا نیبلا لاک اون نب لار گن بلا بطفج رو و هانی

 ارضحترذص» ریش دوک یاب ذچ لاسو رد تس2 ان ناشا و و رله نو

 قتل سحج اخر بازهم لا هدرسروو تفاالک لری تن مو و ارگ

 رای ۱ هسایوا دایب زا هرس مد را یشخ تزاسدت ا تففرشز
 نابز ناو تفایرم راک لامپ مه مش ر او ناتلر تورا شف ۱

 هم ی ررل |ی ری جارق تسرصحر اب و هد وز رپ شا یرلاص ناطلطتسور

 ۳ رس لو ۸: ناتیاا ناو مصر سما ما یتیم او آی بدر

 رب دنا 1 را تسلصووم زر هارو دف امایود مو

 واز ری تساف/ل دم ناثیا و ای اتش ۷ نیرلان یه ما ددچ هسودژا

 !ننارذگنابج یرچ سل رالی ررچدد اچ تنم دز ریناسر ایلام شف
 مت ۶ تلاش و نام ات ختسز امر و *ز نزارو یورو موولورپ

 نرچد رم اب تنو لو تو اسیر یر و طخز ناسا تتسالاب و

 ناو نو تنصو رند مولع هرس نما رد تاوان زا نر کی "

 دربی رج ضم اس تسلرو و گروپ کش اف اطسووب پل اغ رشحاپم

 ل #ب سلب هوردا تش.سمب یونفه ملک تن کسر ابا نا 7

 ایم ریس یاب متتصتو دنا شیت ن ال اطزای زالو تایل تسمه وزم
 2 ترس انکار خو ید رد ور از نود نیر رم نرلاریش خم ۱

 ۵و ارد لاک حک بز تب خش سر مچرف تمسوب ناو خود ۱

 تازگر دیر / 3 ض خشت نوارو تنش [نومو رو ۸ نلا تا لومو

 + ياتفلات ار



0 
 و لیلی دره نامش ۸ 7 ماباک ترلغ نرم نانیفس شناسی آحم

 _ اطغراد لا دم خرس ابری اش ی وای شب اوص

 ِ گو 7 هاو ابصعا

 یو ره تسلیم ناو سا جرا رسا لک زالو غراد تو ۶

 رک ق اکورد ران کاغو هاب زار نام عید رزم شف دل اردک
 یون من فر تلاور ( ناب

 یا ۳ گز اسزفرروا او نیس 1

 ی نگه تجاقآ و مم ۱ ۲ مات شاد زم

 !جز زوتما مت ایر یاب. ندلارتسکا زلف قیر

 ۱ نیت م برو سن مور مت نگر اعیاد
 نان ید یر ید ترنم نفی نوکس نرم نمایی تب
 .رییعشن تیم کد ی رک وز کش هاتون ی

 ۱ :وراو ترش ی رغز تمطارو نا اد رف لر اد ناچصاو نیژژری طه دست 9

 ۱.۰ نایبعد لاقد لام با /ّتسافدل کد تست سو را ین لک
 یونشرگر از هزرت پلان مس ارس نا تایمر

 نامش 7 ورم ناشانمم تشمرتآریخ

 شا خرد و 1: بر ط تاتو روس رو

 زتملار و نرو تگ نضاو ..هزوسشییلفدمم شن نان

 نابچاخ عیبمل زبتم ۰ ۰ ناتن تلکو جزو فدم
 اطلس فو پیام. ی ام بیم و اجا مچ

 1و ایت مت لی مجرم ی زر دیش
 مسن و زر و زوج زا حم تتلو مرد

 اتم ور راک رد رو دن زاوآص سرخ نو و | رم

 نر ی نوت ۳ خرد تعسویزم
 لس و سم ییروته د اب زا مس ی



 هدتج مو اس زر رو و هل ییاعن سر کر

 :ورط 1 ( رو ظهور شوزف ربط دم
 لاخرپ له نیو وزپرد وب. .نافشرلعرص ترطزهدأق
 لاکووز, ررذکت فم عراتم ... ی .اص» ینساتامار

 ثانی رک اد ن اغو ری اسو رهام یزژرپو ۱ ناراو جرکربزو طلا

 ح یمم اه يسرصعططسرو رو این ارم هال ام اومو سروص رب ار و

 ما ْغصز اپخمدمپد تسلاس اطم یر تسشو زد
 دم نابگافا لر شنزوم ۱ 7 نیست! ناادنچ تم لس 2

 لس ارم یا تور جرداممد ششم ید تل رو رو یار عج قلا

 پست جواب لیادابیر هریشکس ناسآر تل« رنک نقطه رچ
 نورو نابشش رو  شکن تسودر, تسلط اکسس رو جن 29 روز

 سم بل تیر مرا نالد ثف اصرب نم اش تس او) بای ۱۵ کس رد لب بشم

 یوسف شیت ات ناو صد ادراک
 تفا ناو باشه ز تنفاناوتیسم گو یضیتس شد

 واریز رمشووسم وای ۱ تل یاس تیتر

 تمسایرس یضل ار يسرظن تمس یرضل لب رمور

 اساس ز/ماقم ی شسو خرما یک ز تسس | یی ورم اعم خ تارا زا
 ش نفرت یدرور 2 /ِن اوری حر ور یذو روف سموم ً ۳ اور

 لات زا تر تریبطر ارت سو شارب اضورشسو تسحرزرم گم کی گ

 دنا ترطدش یرلپب رم غرچ هل شرور زی تسشج سوپ تاداستمو
 "نایاجمر یمنسوو رب تسد هرب لو رب اوین عسکری تر

 داد یوخ یر عدس اب بتا ناو بل عرب بسی
 امر سابلزاناگد آتی فوا 77 طا زور سو مرگ ید کنار وا

 + الاک اد



۳ 

 ورق باک سو در« نسیم انها عارف رو

 ناتو لاتفا لا. ین اقتسساگ نلازو ییریتوسر
 هزار نروژ ساب هریاوزایارور رتهاب انا جروناضو 7 97 امشسراصح

 اد زر ماش گو رمودرزا مز ۸و نابرطاعا 2ننا نوید نورد لا وا

 اخر نراتسماز او ناتو مرام ناسا اور ناتسرعو نیوز رلوو

 ناتو رشم تایل زیان 3 مو تسبت دات ای هرخش کو نر نیو نت
 تامل زاناتسرتمن 7 کر اتش خرم ۱9 هر هی رط تم امرص*نار»

 خفارط 0 شم تسارظف نداسی لیروصم ی او لات ور شو راک دتجرز

 لا شاخ ته نا مست شف
 نشان نوار یار توس )تا .د زا لات.
 لرذمو از افرم مد بم لو و اییذ نام کل ات, اگر نگه پد تنسیم زا
 7 از ابری ارد کسر باز ا بنر ابا ناز رپ مچ زر مو دابپ هشت ام

 ننارپ و. هتسو ربا تنی رم ( شنکوو بییز ژوالو و ناثخرر اوج تستر

 زانص4ورزاپمهیرطبامسسکد ریدر یروارث و نیا عم ابرکر زا ارد واتس«
 ۱ رد ناشخرز تسارب» لا نلاتخدب لس یر ط تسا دز وز بیای سحایچشتسر

 را قزطو ان یاد کرد کد مادرانه و لاهرم ال0ءولو ناع
 تساطمعو نگاری و د|سانچروپ او ۳ | طساپيشم(مو سر مقاومت

 7 , جم ناکام تر فصرطو وب رم وز و طه واط سالار

 1الی سطر دز انس نا تسر لعر سوی ار تسسووازف نیس اد نام
 و اب ممد ر سم بساوو 7 وزرادرپماب ۱ رو ۱ نلایسآو رام 1

 هاصر در رشک مجرم تشدزر يرفم گبزو مرتب میم ايرتشم
 یک ادب تست باس کنجد دوسش عزا هد لار ایرخر اگر
 صبر یو لط ها سهم سما ۳ تشنه ازاکتر
 : ۱ یوم تن ازمونااس لس باس

 شتر هاب. شید ناسا د لا



۱ ۳۹ 
 ۰ ۰ ۰ 1 ۰م 2 دم ۰ ی ۰ ۰ ۳

 2 یا لعرهسناتفا نخود قد موبر هوش متری

 در هات تسخیر یرع هد رکن رومی زيست
 ارام اشنا یزاج اجساد ایسرد لاع اکو رک مت ایت یر لس

 س "۹ ۰ 5 7

 منوادراژ سطل لار او هو /ثسادعا یر اگه ناد نارسشسبادچرا تب ۶و

 اعیاد دوروشملد نان تب نابادد نره گن برام تفاطا و /

 ناو بصاصی زا هاشد | نامجو ات نیل باش تر شخالاو ارج ب وژاودمثس,
4 

ا نبد و 2 و هی رسومو (1نرابچت ک هر بز ۳ بار 2 «
 صب

 3 کیا ج و ی 3

 مر روا ترم اقا مبنا هرم قیام ی عاب

 مسن بکار ی کرد وتو زرد کارد کی بوک
7 : 

72 

 مات و وتو نقف قران تی تست تاداعرب شفا مت ماتم
 74 ۱ 4 4 هک 1 اه ای

 سا شد ناشی ن رز نزیچ» ن# تمح ار نی جنرگدزکد نما توش
 نا هم / / ۰ م ۰ ۶ ۰ ِح ۲

 ر دی سا شم تساوی ساب نکس او تور

 لترصتم کد بن سوری وام نلارهطن مو رب رپمیتزاد اب ناکم مگر [۱ناچاد

 یونی! یا سروش شاد رفت
 تاتو لاک مروورپ ۱ ةطساکمرب فی زر تو.

 سس تم اباچرلایگک شب تشکنابج ناب ای ۲

 تسرمز نرو ازش اغ توارط تمسا نیل ور اشک لو سوم ۳۳

 بتضونا سا او کت اصیرکب لالز بز الاالا شییرع زد رانسماییو

)یونیت بیات هل ارام
 

 ور بلد هاو و .. .وروخ لر افصر لسورمترو
 ف

 جست اکر اکورد
 رب ارم تشک

زی دف اداجفاد ترشتملق زا نو اب می ءد رشد هس رو
 و ورا بیر ار

 ترش طرز مر ۹ یر

 لر "جور ی فا مراد اچ و درو ) و رپ رومرشه وکار و یر و

طرز کر بیتا قطر پالت رييصتلاو 2اف تدوو نوروو
 مامی 

 چادر



 ما و مسوو اتمورصن 1 ر!موامتسو بم تب شو تیمعنم بسا

 ی یوص مزار ارد مر ناتسکه نما زا سما نو

 3 « تسسار .درشفندرو رو

 س 0 و

 وبا نایب, اس تشالکارایوص

 زنی راز ورک ار و,یلاطياتچ یسراث و یرهشب ٌیراو لا

 ار ایستاد نا انار و گر نا تعس تمسو و وب سا رو همان ۷

 تساود ناف میاد و درامد !دردقن 1۱ تمس ادا لاع ۲ چه سی یدایب

 ما اننتصاناورم ِد اد و ر خرد اتو تمل و نرم "ف ناایمرد نر تادررلر ناو 3

 رام اچ منو رگر تم وخ تالار رود 7لاقتا اجساد راک تبسم رد

 فوم تمدن تیر زور مج ار تم ارگ جو مصر اچ نو ِِّْ

 اگربتو دمت تیج ارگ ترسلو ری وو رازیگ سم اوج تساد نازی

 و شا عید | زا باب زیرا بن اطاس تخ اسم

 ح موم و رج شه د اب ساس یو لقب نیما ثسایغ اطلس منو

 19 هو یر سس ۱ یرک ملت داب های یلازع/ناطلسو نور

 0 ایسنا باک سرم اچ هو 7 | ید (7اشسللو تارا

 ایست نانلس لس ور ی یملا لا ناطام باس
 : سرشو ء|لخ یر گل هاش ناخن یلدا تاب نیاطاسمن ورم .ماّمک هدر

 نباید شن لساسا گو یرصس شرم اوج نیا فر ناطاسک تا: ی
 ایام تفر را ار فسا انگل د ناامید و ترش )) رب نوت حصعم

 برو ژنو زبان سا رو تخم جزرطشد یرشو روزی رگ بشر هاش و

 هو تشاز رام لایج هراس لر یوم زور ی ورک درمان اود

 هکر ام ناطاسو درگ اخزو فشن ار ناسا ماد تست چک

 ۱ جرربت ی ل وار یع صدرا (۲د ومارداتج ار...



 تو یا تم هرجا :۳ 7 در

 ست سو تم تجسم ار

۳ 

 بروز دمو ی اتطر غرم لا ۶ ترشی | ما

 رمز را 7 رو توس ۱

 ی ازت ورد بکر نر تم وه ابی رهج» ا تمحلطو مد بکر

 کار یخی دشمن کا یو هوا
 و

 ناقور کر مر ناخن جن ۰
 فی سخز وووم تام ٌراعر تبار نا شوم هس

 ل گن ات نشه ناد رک تچ ناب فلزی

 ییشلو» تنم سوگ یر اه ناشسانعب
 ۹ اور تاشو رخ درو اس ام ام ی ۶

 *جزمو رم ناو خرد ج عارف مش
 ید تتیمازو هو

 راک نابتودو|د رب و یا رزم ام مس مم اه تمس/ناییزو یفسم

 لرذر قراس ناضنماوطف رز رپ انار طسر لب ارس شن سو پصقن
 تام تفایبرح اب نیازی طور هر و رز تصمص رو ما و رای

 یالااضرا ارضصسو زر نت شرت تایر شب تی

  طور الت سن اتصا زر تیشو رود ترا نانکا اسکیت تا

 لی تم گردی فرم فر نه, کر یووتا تولا

 ۳ 1 یا ی تابه ذی لات هیت ات

 : نت زا ۱ 1 ی

 نارگر تم لاژرا ورد یی نان

 مند اب رهنما کا مترو یواش ّم

 4 تنش نابود و امداد راس رد ودرنو رصلو يزص تنی فش

 ح 5 موش , ز .ترفلغ (ار



۱ ۳ ۱ 
 ۹ ی زور امر موچ س 7 بدن نرچ ناکد از ناو مچ

 ۱ 7۸ سند , تا 2 و غم زا هل ناش بگم اد

 مک خرم ارت رب ه ور مشت کی يدر

 نللتسزا ید ماگ زرو ید 2 1 5 6 تسکاطا هر ام رک تک

 4 ورم حلق زا | درس اد هم | پل 0 اهم ر ۳0 ادرخ نا ام

 نزار تکان تره لار رازی تیم خب ار تار لو نیما
 -اع ره ناشپمد کو /۸ رازو ثابت تبیافرد تسود سوم اگه درو

 زنا دشوزغ مینو لگد م ناز جم همگام نیر ریل
 ۱۳۳۹م رم مش کرب تس طفح ون وم !نراپبالاد ترم

 1. یو ماوس ادرف ب یدوزرع تسخ د دزحاو رپ یورد اوس . هشتم و, یونس"
 ۱ سان ا لی ! تبث عهد نیو نادر | راوی اور وار او شامل

 5 .طل#گز وز زور رو ووخ ۵ اس مر د تو اوست نخ ًُس تکان تک شتر اردوخو | ین

 ۱ اتش دام ادوار شیخ دا تس# و نت اونم

 ۱۰ بارون زیاد وب... بسر ین
 نو رخ تسازل زا یحصود ابحو»یرادافد سفر اهن ور رول زا مک نرایزو

 ۱ شاّیورد ن اسیلو میاد هیحب 1 ار درک ریتصبزرلزو صرف سالت وتو خرریاشاو

 امام تام ماد ارد رشد پس اب بتا

 ناصر »رس ناز نورمن سری ما گمنزم اوز نخ مشنابنرد بم

 نّدنیرررغزنسمش کو زخ هد اور و همون 2 گو روش ووشو وم یورع بش
 نر ره 7 ای فکتبوتگو او یاسر ۳۹ یک برا تبار و منش امینی رخ

 هیت نیا 0 اب ترش نانز تمضع تک

 ۱ ار تصلر اپ ار 2 یسیخاصنا ز دز ۳۹

 ررا ق شاد را جن فررد 0 6مننز دجنابو نی نت لا مرا ر خصرا

 2۱ صب 2 ّت لرررو راو او ملا جردامع رم ی اعمو الا و لیلعم زع اکهم صرکییب

 8 زار ی رب و قرب دو ناط یخ وای سست تره نارید لک
 ه یفح ار ار



۳۵ 

 تو مر آرد رابوپت توفمزو لو تو دن

 مسب ی اگش تسرمرو هر رم ناشی» نریم سر

 ۳ ترا ناتبارو تسم تمام نص]رچر
 نارممص انشا اس ح رم کد تیسا هات ابد نیا لا یداکطتتارر شود )درو

 رراسنازارص تار نره نا ناف تر اسننوربو ناو نراروصح بس اروم

 توی اتو طو مت زابل سو تقفو نلشو بلطارنع نراشفم یسکزیرا

 راکت یراق من تو دز ور رو تف ان زفف تافل یخ انا
 فاش اگر اذان رب نورپ دن طعم رتنگرخ وز
 اب ناور مد یر زشسرتر رو ییسارا مستر ناکروروپوراضس اب تاک تار ورک
 دم و او تفاضیوح م ناکام ایت نیر تسایتفساو ری شد یی اش
 تن رز و امت سوار تارا تب لو طخنا بصوم سا نایسرو تتسز

 مد وب" غخزاک سا وس ته نسب اکو زی زرکط خ نگار بیو زا
 خیار نم ) نا ی دتشسمدور تنخو ماووشر زفن بر شش کما

 دا و شفای | رط ببج ناب ( اتببجکورگی رو جمکران
 ارم تفت رب |دجد ناثیاما بی نارض شم ورم نا لار لات لاوماٌلو و

 نیاید ناو مشیب اش تسیپاع ناگلاب هان تم« اگر امشضد شک اب

 یونطس تیام
 تنسی راز یر نیک رک تین اپچرو ترا
 راکت مو ی دیسک رام سر دو داکر و و

 نم اخش بت کت لب شن روت ناتتشااهو نراششنابر زد نززهاهس یر
 خور مدرک غرور 7 تسافو ارت و 2 مک ازر اکمصرعرد تسساساسا قج

 رز یطاسا اد نیس شو ضد مک نویدنکر ومطرو هساعناشبا یراد افو رم 7

 اس 4 رام من ام هاب لوبیا پل 4 اید و دو دتسو ماسآهدسا

 .يوتگرتشاو ورا
 مر سن چهداآل ی "۰. متد برف زرتیرق سا



۳۳۲ 
 و بل مجرب روشی کما ءکت تک دو لک یخ تا رضح رب
 2 هوا تستر ریو بیم رد رکن اول اگر

 ها نادر ارم نورتس سر و رس سو وی ترس قد شن رب رام |رگود# ورم

 لاو لس ناشی تشٍ ار هر و میسا 3 تسد ام نرو تسمه و

 هما فک لار امد ي زوم تم 2 تب نوبت هم

 دن عراو را رو تاب یسامخو پالت هام لا ام اب سو

 ۱ ون ۹ ی زر ۳۳ ی

 تیره هاج روح او متفرمب 1 7 کای 7 مت سلف تر ۳

 وونزا گارد و ی ۱

 شفق 12 مین فاوم کر منا خش لب عرش بیل

 رنو برم رو قاب )درو تیکت لا ایضخ | نصف هنف ( خراور

 لی نددر ارج و و هریک بنت نا برش ی

 وورشت اظد ور لو | نما یی تسم او اهر

 یاس مش شرک تست 9 93 از رپ یر زیرا گو نیم

 رثزت ید ای قارچ تم تاسیس ابر وس وررو ل اذن

 موم زار و د  )میت قدر تفرش ج تالش برتورش

 ی کک زا تمسورمزایلسایس رنو ی ی اروم

 ین قم لطو تماوع دره امن م نلف او | رف ۶ اچ ین توام

 رس مو ارد د مس زی شو( تب لا فیش
 للصفا نورد زر سم تتمم روش ماچ اد یک :وروسو

 ایزو هدنحذ تسرخ شرفو تب شور لس اور عام + ات
 اتش قیام مینو تمام اشرف رخ نوت

 سرود قاب گز سی قم یو انکه یر ی ذوب

 ۱ ۲ م#گذ اس

 ید : تخر دو ا ِم
۳ 



۳۳ 
 سهم سر تص ۸ و 710 7

 زن تعشصنسر وزرا ۵ تن امترا

 تضاد یک سا تمس وری 9 ما

 ارام نا زی رشت وو رس تیفلطوا ار شناور هو
 نئاضمدطلم تسار اونو تر /

 همتی تا ابزارک هال یاس رد دخل اعم,
 نوه زر یضعبرب

 اعم خر ءاع هرم آ خر جد ضعرد نان زا تافرع نانو"
 هسج و رب وین خرد

 شش ع تن ضحرگر رو !ل اند لاع ناب درتشسار مضم رد دو
 ید اه

 نم مصاف هر وص میق سرو وه رو و رفع شا ای شو
 داد لتخر» نی

 ذٌسارر : نرو ژریفو ةورشنشصاش تسن ابی زا تراکت 1

 تکرار نااد یا متر امار سي نه لرفتم

 ۲ یورو ری تم راچ مر ریش

 توام ساظ زاد پاور شم رک و ۱
 رتمرامتساعلاطموو

و مزمزو رگ رخت روید ۲
 فقره ار, نامه ارووخ ور رم بیرفل

 ۳ ۷ ی سن لک او تسقسض رس یدییص صم زایی

 امار اپچف مراد زا را تمساو رم نشک ید قلی روت بسر و لا ژاو روا ۱

 ابا تساد ۳ بسم دار لح و و ون

 تادع مستی ازا یراد نانسی تست ریتم زا امشب ا تسانارم امن ابم# 28

 و اد قم ومم او 73
 شور خر ها متر

 ایطو بو رنرارب ین های اجرا بروم یو ار اضو زی نر میت, ۱

د رو زا و رب رروخ ی هتسحالصر 1 2 امضسمنرو زر موبر لا م ةناموا
 و رش

 تمس|ق اجیاز اقا چرت ر | و زرحا| ایر جک اچو رد ناجا لیست

 1۳ تضانراکه دن [و بزارم ووخ 4 0 چب دارید دراد ناعر 2 از چ نیا

 سل  ن اهن اکو دیو رم ور وخ و ایکس اجر ترسم شب نم

وفعرضو تبسا قد قناماما بس ؛ راوصر ناسا او رلاوت نا تنم"
 تی

 یه نادر تستر اد عرگ ناسا رپ 46 فت !بتسفاع

 دنیرس



۳۲ 

 تم ابن ومو نااحو فراحنابحاص تایسات تنم ورم

 1 اتش تار لا ازم شم | تضاوا نگو آب امر شیلتضا اد ناب

 تاچ مای تب تک ی توام یادم علت

 تا زخم زا پردیس الا طب تام امد درلآ

 بم شرم یمنی زا منشی راوی سم تمام
 مکرر ناراشبکا تمصو ورم یی و مر ان نو ز ترع تصزسفلور( ای زاوواسب

 ی یکصد دتفصم اس یاد شد او یرم روم زا

 زود گیج رب زوس یک تضارشار اراک 7

 تایید ناهید چرم اد رتخرد بات | بزن تنش ناب سوت

 مو رو رو بیش رانی »اب قم منش یخ شات نا هیات و ریسک

 اف آزمتنصنرد منش! ید اب او مر ق تاشو رکن اب توام اف

 اقا تناسب اتش و مراد مقاطع خزر ا تسوچ

 لی سر وز نا تیزنر یشب تقاطز کنش ادا ۱
 لاهپم ساب شر و و ووشمم رارو ناتو و ایم اوت خم رشد تراخاط

 تکافیورار ,وژز تص سوم طی اط نیز کر درد لات "و الا رواب لاقر

 طرز ملخراع ۳ 2راه موسی کرم رو شب یضودو رییس ما رو سید من بیات

 بیت ادژاو لس تروصلر پت 9 اف من ید 7

 نی :نلارفب ار شجا اعرتراد لا گناابار ارد اس ال

 کد دمو ی تقناو نایابجلاوحا» نایل ام مطرح شا ی افصسانضشمو

 0 5 سوپ یرادرپدد او یاسر غرارناو خشک هسافش تح !یداهوب

 روم ۳ < تایلند و فرعون یمن نایت سما فژا چرا
 7 طل تازم تماف»لد هرز نام نازی تنم مروری روم

 ۷ _ر وا ۰ "دور مرگ مر مع )۳ و۷



 هه تا ۳ ۳۳۹ ۹ ی و نخ "۱,۸ 7 ی ی ۱

۳ 

 کس اف او ما تورم تانک نمد ار رس ناف کندو دم

 ایم اضیلس 7۵ اسمی فکیتدلاوا | تم نی لا ز یه خراروساتصارو چادر

 لار زاد نت زار نشو نر 2 1

 منحا وب ناب ل او ناو یی اکیا اهر )طور یزاژ تو وز

 تنرلف سو تنایلطر تایر 2 تنسايمدتب نا ضرر یا تعااسم

 مند خاص ین یتیم ال ین ور لاعاو رم تو

 اونو تور سام مر ترم رد 9 اوغو ن ناو علف یو

 تبسم قتل 0 زیپ باورم اک ته ۳۹ هر ته نما ۱

 تفطاسد نانو زیور یا مد تگ دیو
 وز اونا ار ان

 قروه 9 رسما نیاتسوادا تسشلشرازگ
 دینازگی نام ر رو یرنع ارت

 هد جلف ار چت کر فی (اتفرعم ی

 محو رو نیا نشو
 7 چو

 اانافتفاس بس ی سلب مس و

 ۱ ۱ ریوی رم سرو و و ۳

 تم موم نا اش یص 099 هتل زپم "یر ی او نر

 سلم می و مینا کام تیسر زر اگه بام و (ظایاوز دوو پد

 1 نلونع روزت رینگ ی همیشه و
 شور اوری ی نرم

 سا ساک تراش سود ؟ز مگر نیا طب « تر

 نور هبس و رب و نلاشتیلا لرد هوس زرد وا

سم هتک اونو + دیس طی ۱
 

 ناتب ادیت اس تس طب هجا اسامج برن ارور که دید

م قرتتررز هیّرفسب ترامم ول 3 لب ۳۹ طفم از هل
 ور

م 21 ثربکو یشعنم سد ناتو
 سبز سم اش برتر نززرم رحم ش

ویسو ۷ عمر دز
؛ز بم تا ننانوو

 هتسجم اب بد شات 

2 ۱3 5 
۳ 

 ن امر نمو /



 سر لر یاذتسا لات و رم نجس ار

 هرات انا برس عرفو زن گر تس اتش میمور برد )می و صحن 7

 90ام زن بیا مو 0 و دالودو لب یی

 ِک بر و تمرا رو ی نا 9 ها 3 ۳1
 ی تو افق بامرا درک وکار فتا ِف » ززفود نیاید نام :

 2 هل س ی ۱
2 

 تا روا ت رم 5 97 تم دیش

 ربط تارا( تسار اقگناخر تورح بیتا

 هرروآ !جناد از شش اند نبض اودرر اوت, بت ت لب

 نر لب تختی تل ته رثاهورتناس ابیات ۱

 الف تبسم اد تسد شیت جرم وسيله لس ما
 ۱۳ زخم تو یزاد رب هد اید یژاباور و یدابپ دن 3

 جاده جا س َ بیو اید ناو شر ۱ سس اواد ساب الا حر ۱

 لفدد خرم برا لورتووومص تم رم نرم مر ات ۱ ۱

 تشتو ترور لی سیشه و ترخر شوم عقل و قید سحر اب

 نبی ناشی تب خن سز بز ورق نر ها

 يا زی یو در زوم لاج با21 2 مس يا

 تم لوح زین 0 ارایه

 یا غار. د را راشرو اضعگید ولاخو خب نیمجربو طهدرربم :

 ۹ ی ناب ابعاد باض نر 9 تبلت

 علل خارش قیر د» شم سونا داد مدرم سا از اره در
 وا ۵

 + تراتشلاو (ار



 رتسافاسنیود وروریس تستر وی تمبر اطا جی ترتاغرو یتیع :

 مهم یاد ناهتسسا تمفو زر ارت هدر ا راک دکسوام ار نا نرده و 7 نیارس

 ران |اتسما لالد زا وریایر و رج سززچ ناز هبتسا زا رز تمسا رج جرم هلو»

 نویس انا ز هی ران ور ایر ات تشاتاد شم تر 7

 ار تا کما هع ج زی تر لا ۳ اب قوا هدر لساز لس طش ؟ا 13

 ۳ 2تا ن ۱ رود تس رمان اف رم اسد زاچ >مرتبرگأم اجریدو :

 ث مح لا 3 نیس جد نیذدتایا سیتی و 7 هر | ۳ هاب

 ۲ رخ بر بحاصد تسرا ص شف اسماعلآیاوسار لنوو تر

 بد ید دی داد هدر یاشمار غار ز طیف پی ار او نیاید ۷ 2

 ی ما لابتتسهو نانو دوش تفرو ۳ : مر ایص تب ترا رم تیم

 دنا یریحو بم نم و شاد انا و هدزو اپ رو نسب یارسرر 1
 اه

 نیا رو یورو سر ما ربر طناز ار نور فر تیمار
 نت

 تست جون تر کی تسروا تام مو ترسم تب 3

 ۰م
 روت ۱ 9 هو تصهاس۱ ۱ ترا

 ی

1 
 قسافشز م ناس ین ۳ را ۳ ۳9 و

 هدر نیست هرم تس) لگو خرزودو در 7

 ی با سد سا مس 4 اسم بت ۳

 مس لا وو سس تنشاو 1 قمی رضا ارت ضرر 41 تچد َّ 7-۹

 1 مو سم "بار جد 8 ابصننرگ و هم تادابعو تاصار رک

 مشرف یسرازرو] ار لاو یابد تالار ات تانقاسویو #

 قم وات نیل ضیا ارواز یو یاس تورج تس4 یک تان بل

 ص4 طاخ تنم اد لای رس 4

 زر 23 ِف



۸ 

 میگو ریس و ان یی زا مرد بش شهر 4 ولت

 دن هوم یيمششبر 0 تساوی ست وکار مد تص

 ۳ ور وز خو ذا اب لشوج تسش/ساط ور مث 7241 ین ورم

 روتر دز ف مصتشس کسی سم را اور رسم تدچ نان

 نا شک تی میودرو مش( ید نم تس نادر هزار دا ّ

 دنا یزلسیر مادرم ارت » ل اعم ناو ار شتيشصور رنو

 و نرو لافشیخيامار کی شیلش رب ابو و شم دا

 ۱ نا یزیگ
 ی دیبا کل مس ریس گز لار ایام رجب نیر را 2 یا

 ۷24 بآ زا روش کز ها عیب دژ تن تیررقلو هرس باز اهر و رک

 : 2 و رب و رو
 امار او نایلاع تاب لس یا اجر ما ناز ا!دٌلاهلاو

 یمنی ببسوا دراو خراد دلاور برد :طس نتا ارخرص ک

 و نغعار هجا رصو . دم مسکو فابم لر ,د تسافصو فتا

 3 9 رویت کج جا نشت رب رم ما + تورو تشیف

 یی وم طاینتسکه یاسزا ارس د از سپلو ن نا لک بت بد

 هرظانو یتطس نم او ی یا یلا زا تنسیم یا ما هدرگراتن ابد لر نو هو ما

 هرشتسمدفاو فال اروم ۱ برد و افت تامین 7 دا بد ششیرر

 گرید ید تر انار نا زا یر یب تاقانم ت تاّحاپم

 هرس اش بس این نکس متن لصافتزا هدرد نایب شد

 تس/ لا و بیس لغت مارو اراک جرداکه نزاع لک اونا

 بیس ور تبع و ار ین م .تسزاوتمم درجوم رج جرات نیا تد برتر

 تیضافخ و طسواو ۳ تسارک | او لدح درو دن

 ۱ تان کیس 0 4 لک نهرب» دزاس هل مص ریز 4 اچ

 نیر ار نوح نان کن متحرک شیک "تل اج اردنوآولکتخاس



۱ 

 زر نتنلیسو اد پر اکهتنب تب نه هه نام دن ریو بنات

 ی رج بم نی کاپ کیم تاج ها

 مو صوصتخ تام يا ار هد نرم تستر

 ارش ا زد 0و ترصا بت ات نیر او ترسج یر ناظوماچ

 قاسم 0 رقزا دبی وترچ هتارف شکر گو
 سم تار و و جو مار تری ورق شوم تاتچ ؛ظن

 4 ارز نورد روم بساط مه دلم میم متافم 14 ۳

 شتر( و یی باس تان و

 زواخت هر یورو لر ابرو مه زاجورهصص ی ناب تبار ید هکر ع

 من ی زار و تگ نو زودتر اینا بل سرچ

 2 ناب روس تا هر 4 تن زا زمینه ز نلاوزرط نرطفا راظقهرشر اونا

 تن وه ارد انا رازنسرپرل بار آرد تار پ ار یر مس ری

 نوش یراوس تفر نتراچ تم درود لس

 نو ۳ تام مال و لا ور تورم دوم ور

 طمیذچ تستی در یر زر ۹ زا ِ ۶

 قوس ال
 یدک او ی

 تم ی عرب 0 و ام

 یر وناوو ۳۳ ۳9 2 دی 1

 7 روز سرور یاب ی شورت تم
 ۱ ِِ# باز | یار رای سا یر رد بورد خر اروسنا+ رو

 هری یزد دناینسن ف 41 ۶ بارم او ور هتب ب 1

 ز زاد 1 | ۱/یلاوریذاس سرو ورزی طساس بافی کر تناژاف

 و ما هد( اچ نو 5



۷ 

 / زر ست ی خزر شو شیما تعاون ار

 تن دنا ناق ری رو ریضرم نید

 یژابنس نر ارس د راک نید لششلو ندا واتس« اولا لار تسرگمو

 تان هرز "ینسرو تین ارزو
 ف لاو ندرت

 نت ریل ارت او ور« رارج (لاس تصتم سر اکهزو ابر تمضنراضانت عیار

 ست تس اور ور لیواهدا لع عضز ها هدر سود زاد 7 نلاس

 2 4لییع ترضف درد نکا 2 اومد از نتساهدال و رت ین لصا

 م ۵ نس ۳ ناسا رقم تسسا تساورجومسسیب او ساز )لک پی

 یوم ناب
 1 و مس 7م ادم ها عویسم زا و شونطوب

 "قاب مب ۲ تل ارزو | مس نانملاتر متفلع رس وب

 هد تارا رم نماز کر رک شو

 ۱ 2 و تسضار ار تنفس
 نر نانو لک عیب لو تنی اب نرو و

 ۱ مش ز را
 و و ولعروط صلی نه تاب اه نیسان تب تر وز وطن رکرت

 7 و نخ شم اکو رب هژشو و طمو بو ترک مور تم او

 نانو یون ترکزر هدر # بن را ناو ی نرو راک را

 لار تر وزش ار زی نا ات در تنم ا پلو ار
 (ارز ۰

 تم ما یی اشلاع نرم ارغو دطاصم شر تسب

 رپ شور نیو رم سوشا و لر

 نا زی هد نار نیا سگی ظر لا | تنازطو او روتر ارم لوس اید

 ستم اجز|نینچ با مات هر اینست 20 زوم رگ فتو دگر ,

 رخ ناسا نور یاب بس ناشر آه رز ریش ه روم
 4 ار ()ز



۵ 
 یودرتنو قو رزم هر ونک ریدنلم رعد تمام بو ناتساشر
 و .تسوفرسب نیا هم فک را درد یریدد هد سکس
 ارت شص/ نر شرف شی نایت اکیت سد هد را ار یروم تسررق
 من نر یداوض# هود خرز ی یلدا کن 2
 تلاخ جد زرنر شکر رخ شا سه وب یا باد ارور ازم رطرخزا شش 012
 بیازیلاسار تسک نارشم تسودهیاب |! نلارا یرارسرو» یا ۱ کا
 رامیان یک راب 2 ۳ 2 2 رکن را نایاادو رم مراتب تی نرتض

 یر نیرو چرم

 شی تضاد تسوزودع ی ج مس /
 گر لپ هد نت نت مک و و 8 لر مبنا ناچ

 تر ریس | و هو و رز شرب لر ماش
 پت عیسی امن رپماش اد نو مع 25 ویا
 روضحورگی درد اپ حر | توس ید تسا "وحرنسا سو : اشورزي سر ارد ازتیس
 ناتشورگ فو درار اپ ارودار درو اب برن
 تو مر کرد 2 راهش و وان ار يرق تسارامت و یلاع
 وز ارما برد دادم ییشراراوس ۸ بسر اکسرد گی رو لرد و رب ایم و ۳ ر

 یوم

 بز سس نی تشرا 0
 0 ۱ اهر ریش ال ایل

 .. به پس دز هک سپس س تنم

 هاگم . و ران .هاشسک لب و امیر ویافرب پا
 نشت نا تص ریش صرع نم ۷م
 نا سید 10ا تسس) تمصولارپ ار مرکتسنیو ساب دگر

 لات تسادصر نان ناز تیم رس
  زاماس ماپ 3۳



۳ 
 یار اباد ارگ دری یه زا سو در رس وان اتم

 یوفصرب ادب نا تفاثکار

 ناتتس رز رک 179

 تساد بگی دنسب لک
 بس الگش ریش شوخی
 مشت لووررخ ی یر

 واژن کت ترمز تشک

 مپ زا لاک هاش

 ریفس مر ينسچ تیر هریک
 نیش مماجر و رج |

 ۳ تس اخراج ناسا

 ۹ تبسآی ور منم زلو در

 رو همش ترمز ا تری و رو
7 7 
 وار ۳ نر رکن لک

 لمس نر یر

 ماتتخ» و تخم یرچ

 , بام ژر رمصفس یسب
 رب کاتر نحو ورا و وع

 ريشدناب کر ناشمماپ
 ندب و نرو لک نورد وب و نور لب لک تب

 ترم جرمی تسحف راد اس تنگ لیتو لی سا تل باشه
 اجزا ی دن لو و نان ما ارزو صوصخ
 ۱ لا ر ور نلاضراع نم 11 لس | حسی یا رو لقووجو ۸ ایلزوحسموولوم و مارو

 ۳و تامریب مس هک اتم جور ار رد رانا سارا

 0 تتسسرر ن املا شرت رخ نآ 2 و رناستنن ی همسان ا
 ۵ ۱ ما ار

 نام اه نت ار ناهزفمب :

 و ن ارث هزار یخ ی ورع» ی ارع ناصر ارت یا نی داف تر ج رب

 0 لر تیمار فرد و لر هبس تروصر تنریسمد تشابیازا لی ساب نر

 باب تتروصرج ان اپ هبسق ؟اقد تر دز اس هرکی لا یمن

 شب ناسا لر اپ نگو مع رد رابچ مس یژر رپ تاک رظرخدا یید
 ور رج راع ار نر رگریفس تس) نو هایسنب نر زلف زا سم لولب ناادنو »



۳ 
 بدست نو نو
 طر/راپسیود زیاد اگدم چرا جک اگه اس تا لشدازا ارطیا شردپ ناو

 ار هجا جو بنز کز

 یوشسرپ ام ی نکا یر رخ
 تم ا تنموا هزار. تیسپنافرگد ریسه چرا
 می یروس رگ سری کس لگ

 قزاپ سوپ عید یذاس ۳
 واتنخرب زا دوشم نحو تی زا روش سگی ات

 کوس 4
 اتو تم نیت ناب گر چ ما

 رز ما مپ ناو رب یخ نود رو .هشسرچ رک سا فر ط ۱

 ست ]۳

 و ۳ دوش مو هرس دوس

 اتزرشفا رج خوش وز را )زنان مش بل

 2م سس روبه ششم م رتمسل رپ بک

 ست هبرگب گر نر خرس لک ضمن فنر رد رب ساب نوکگ
 ین اپ ایعو ٌیلفر سس ور خراو نافاو اینوانعرو ناکرو عمو نم لاو سوسو

 مر شمابیم گم تار » ار » نایاد 7۹ (اژرغد یدک دو کی صو ناقاد

 ینوژت اب ترش واز تبسم ناتسک مصر کل | تم فوم

 ترول نازک یرسنلوم هلو تو لس اروم مورخ, وصل

 ال یزرو جست رد یرطجح» رنک لات ناز لو لی ونلو و یژزاراو چو راگشساد

 بد و ی هد السی و ۳و رو للو

 یا اظ ناسا م مشی 2 07 شف تیز مگ ۳

 ۱ وار باب مارال ادرار بب تو هل

 ۳ + ورم (رد



۳ 

 تیبا اب تس اوج نور رو
 7 یییقتس | رخ نی سرب زوم سون کز یر

 ممد من ار یاد شر ترک فرز ک تمسامبثا تسصالو اتو را رس

 ماچ تم دف تانومتهز تبددفو ریش ها نابماشمننکو

 تساوی تشک مرع تسسلم 1 تم زی تسایکآ

 تست شینز اش بلک کن زا شرط تو اسرنطووخ نلاکم

 یونس ژارابو میگم از فور ورک نانینلییاسب

 تست نیز نت تص
 مس 2 ۸ ! ام زر یه دب هب ما نت

 ۱ دادید اب ناب لنت ور ابهر ط »و رم اوج ور

 ۳۳ سشتشو رخ ووش یکم روبه را مرام میم

 س ِِف دارو اس ما ممات رمان 7 زا .تسچ گو مویم

 و لات رینگ همش تاب ار

 ۳ ناقص ترک و د بل. ناتسرد ست یو غا

 جک لر سو یی تای ۱ کس نادرشم تاآر نم تست

 مزاج دم نا و گز س اف نو یمن هزار درب

 ۳ با ّلدع لری تشک ناب هارو یراکن یر ت یدایبزاو تم

 لورازلتمسانی ۳ شو ناپ نو نت ام شو رطزاو ب ساری ناگششت

 ختیالو شا جت نیش ید ماد یدنارس قیر چيز جم ۱

 و تسمرا بیش یر طبس

 ۱ تا با ۲ متسرض اف تسابت تسو رو هر و اور

 )۳ را اه نرو اش کت تسا ر رول 7 ازم تاج

 شف لب تسب منت اسم تساورس ۳

 زوم بین الف اد
 اچ رظاشما مرر



 ا
 ق اس ندرو ا مدادارم لاج تین, يشسب نیز

 یزمتصرنملاصزرچ .  یناسهدریرم بل .نیاسورع
 زمسسم مس یار نافرم و وز ون س موب تا شف ۱

 ر )نور! اب بسی خرارد ظ و لس یاوت 1 1

 لر گو نیش رد لی ژ ار شعزاس یا ۱

 ی کاور دا نانکنی راثص زا 9 لر

 7 اد ازاد ملق یاتراو تالصام لرازفاد تب ام ارز (ل و سس بصوت لا تل

 سر بالس(ارا ته وزرا هو ووش یابی جم تساع ارز راطفا یضعرو جرات تسسا

 و تس"يرار برس ما | تم نا و دیش وق ایا هرب اما تا رکيا نیز لاااآ

 مار ی عرورردناب هد اب ی مشره هو یاسرو رم جردسمس سنی تشعو

 لر سد هر و تیام راد تیر سو هرتلو فو تو ث ام سابلا ناک

 ِ نادر لمس او تسا تسامارزب تسالیص اهرم سیا ارو ق طضب را

 خدا میم« تس مر کت وو 7

 ز ۱و لا ما و بروم زد سا بد عزا نا تداطلو ل 7 ؟تسبساج

 9 دیزل فو یوجفسر سورن تن طز تیلور
 لس نام ناز رحضسون تسس هو یار پ تست رد

 گیم
 بسرطرم تم ترل و ز بقا بساف ترم نو ۳

 هر تیک رگ رب لی نیل تیتر لا شرط یی مک 2

 تل وا زا تا ید و ول فو بس را زوم زور و روا چرا 1

 لا بر تراک بذط لب تشرد لات سرش
 لقروو سم قش اصل ساش ر منوتو ربات "ِِ

 دی چپ سل اند 7 / تساو شو لر لقمر وات درک لا رس

 دشکب ض در تر و ۳7 ماوو رراص لاار شس درک ضقو سکس ارور رک

 و رول | (۳ر -سایقزصزا نورمج ( مو رب ۱(



0 

 9 دم من هتل هی تا زار اقا لد نا هر نا

 و ساب رپ ممه برن فرد و سوم تسر لاک قر باری

 ۱ تیپ نا ناب ناسا کا تسا یرکل ات بودن زرزو لا
 9 و هتس ترشغزارب تاتو بطور ف میز ید اپ بام جم

 ۳ سه رو را لات ور

 و اگر سرش یو هتسب«ل انداز از لا تام

 تاون ناشی وزف بنر نت مصر دارا (نزفا مرگ + ف نوا ساوب
 زر کی ور اب ناگرگکو /ر اوم کل هر یو ربا اب نوژت)س باح

 ۳۳: راد دن یررتیزدرم ورا ناسورع ناب ناو 9 ام رشت توت

 4 باوسیاد و ورا یو ِر جرم گو موم مشکی یو رز دنشمو اونا

 چلباو بیر ضعاصو اتم ی ناف م ۳ .نانفزاد رک دمی اک با ام شنا
 دانا یی هر اساسا واز و رانا هس ع_شمرز دات رر با اقکی هم 1

 اب لا یرد هنگ یواش اپ زر و روس

 زا تشزرو هارو رم زر رم یک شو غار نر دیک
 ۳ ۱ ی ۳۳4 ه ريشنسوآ سن ترول فو تفاطل

 3 .تس بس اس یا تور اتو رزبسنابج وز اپ"
 !ییزهذرچ ره وب تما زا ید مار ایم ار تسو رو ف ی اونم زوم تست
 3 نایت نیز مان نض دعا ۳7 رو ناسا 7

 ۱ ور ططح خر اخر ا و رد رخ سا یسراوپ "و سام راک اد رگ ای

 ۸ سردی نادر ازای ورمج ناپریضو تا ابر ام یوم مق هپسو
 ورم ام م مربع سه درد تاب نامجناچد+ رو خر

 همی و هزام یاس هدر طار وژو رم ی هرم اششارهورشفا هتسیاپاد
 و صرع لاو دناهتس دیبا جو دم شسرف می ارباب اب

 , تامپو میخ تمات 2۷ رو کس امر او مپ ودر 7

 ۱ یوشمون کی نیا | کم هرنا دوو # زاد رز یه -ک



9 
 بید فنر اف تدافت اد. رنو ارم رو نرود تفت لا تم

 د ید رعد ر مرده نم ؟ نوار تست لر شون پا

 راجع بی سس بیک و تطلیسورز|و رش هل سد و تایاشمرایلا ارظحا نیر طف

 دن وا الصایپاظ نکن ناب

 فر ی ید و ص۲ کمد
 یارجا نسریسمهراب ... ق اظدیبمس!ینیم.
 یمن اوس مرالص ارگ و رشرل جرالسآمد تم سو

 ری بناهای لا تر

 ناشتتج تراس ۳ شوش
 مبصنز رارشع شب مو ۳ تیالو رک راز تسای لو و عمسک کا

 تابرو تایضفو بو راصم عمو بش مرد ود اس تست و تحو رود!

 ثاع اید اشک تسار اتریاسو عماوص و ناو رم اما یخ تا و تساط ابرو

 تس نایرجرامساد نادر رابیوج مر شو ربس تساع ارزو و ك ار وا دوادضت |حررف

 مفر ام عراتمو ضد وند س ناشر روم ي یداا عرف بلاک

 رند تسا رام, ورم ت مو رابط 7 زر مو یونس هرطنش لاو ی

 لار ؛ لورم سانت تسارامت رس گز درز سی بلور ه درآت سر

 تس او و او ثسالاو ميرطخو مي دداد میر شاد هی هسابنسآت اسد و وام

 *لازامب دهیم شام ناتو تر مو روو ۵ ری ای و روچ وب واطم

 ناررغ مریسو نام ناتو و راکت با زا پرت ارث ۶

 نادر ها نا او يلارار سوخاری ناو بو

 + تسمالع اد



 یباشنما سم 11 اهرم ارد تاب یی کت |یداپا» شر اشنا
 نیس ر تی »امید ارگ تی نسل لس

 تابان یزد کیدور » لاگنو روش ۳ ۳ 71 بسازد و هوا و ناشتسایر

 ۱ جت روم نگه لیگ هم )قد ناتیشج تیز
 و اتم ماط یر |روآ ناتو ماین مد ایت ال هر رزرو درب تف [

 سام تی همتا هما رد ار ]ت خاصی زره ی راوآ

 رز هتتسخ استر نازی توش ارج ام یر 11 درک سو

 ایزو سا در اره انا دشب لخت مامانم صلح زر / 11 ۸2 ارزو طب  لوصص

 ی اتش ارض» یدورپ تیم ( گيرد امگا امن جام هاب

 و عج ییرت طاها ار يا درو اکی و درب سین ساک ید یاد

 فن ی
 گول را ایست )ریس ناب ات د در را
 مای عالم بک ۲و4 خر تسمه ز !یزامسصکدتسد ۳ 1م ید

 : تستر ممد كمایا ارس تاج رز تصو نا بر ۳

 تا )یکم فرو مجد تاتو ط اب تعاصن اد بم بار در

 "انس 5 ام اع تر ترا زار نر سی اه ات نرو

 نارانتساو تازایهوزر بیاد رم وسرم ات اب سکه | نایرخ
 و هدر و اس فرش و تم ایلمقبود گرد نیوز نایب تک 1 ار مجرب سا

 زاید رپ کمد تستر یا هر 11۷ نا بس
 ۱ رو هورید اره حرالسا ریتم, يکد اد تمام ایعو عمار یمن راد تبش رب هچس دجس2

 ۹7 نی نو مت اتم از تس
 سس شد تم 9 ورق و رب

 عمو رنب شن ادم هد اب ی مت تر درو 2
 تاتو درگز نا شنا یما تیروم#حمزو تبسم شاخ دا تیوب نشه
 انس لا نام تشک تم ارفا هدر



۳ 

 مزد مک متصل اروجاسار ناز همشهری جا اسلرداب اش رکاب اجار جو

 عن دینابا ارد نزار اوتسارجاب لات 97 تک تل او یرافلبوک+تراپمب

 قوا یر هوش یابند اد مار نایت کش ما ج ناکرا

 یر: زاد تسوارر مپ ن کل صتناطل ملس شتاب تام ک
 راز نامه اب ت ترا نیل باش اطلس او مو رو ارد تیر

 تسلورشم تبار ی نر ارالع یزاطاس 2 جو نکات ناو آتش

 نا لاخارپ ی ۱ 3 او زار ام سو« یی ترور 2 7

 رالی ییتصادر تن لو لواور ویلا ازیف تتلو یو
 ت نفرت نبات هراس نت متر رو اس بنام جم

 و ید لنت کا ام لفءز تعزاتاناگرگررما جا تر
 ی اسحگرارچ الجز روانی یرسرکسم رو ی

 نی ام ارام ا)ممورماهورو رو وي راد زار و اد ترک

 ماسال امار ضتور مش ارث ین بان وووم مرتکب ی

 لو تساراوتتد تارا ر تایل یخ
 ار خشت مو (دهخش بینقپاط آقا و و وروار ور

 کیا 1 ترم ادم: تیک تتناترط» ناز انتی

 لاری چرم لا: تس ات او سزاپسب عن ا
 تر یلاع, جسم ا اتو گز نیر ن زا تااتسد (
 اسارت لاو هاتو ۳ مک اجر هدرو در 2 یو تسراپبتینرشرم <

 ناسا یالعکج اف ثسراو ى تینا رام 9 او ما تسمه ااشد اب

 ل ات وام ار | یتشم میر می ال هدر او حرالطفاب ار نا

 نمایه زا یزاف:اتسوا گام ب بن سنی لا ترنع

 تان تشلط رد امین ولعف قرار اربرب تسرصلو و ولشصاراو ی نو 2ا

 بل مشتری 2 یو موزو لو تار اجس.تعا واجد سم

 + یا تایفاد/ز



۳ 

 زی ور ز رو لات( تسنس/وابحلا برو [اتسرایعبک یوئحموم ل تم یورجا شوت

 یزازنو نازل نادر کی زود نا لار ام ۷" ناراماجورانفملاع نااشد | هاب

 ناط انازایژا و ممد ات بلور, تلابو تل تلالعر تسنا نایب

 0 یو صچس انار
 تستی هاش هگد گمرک... تم( پز کل شم زا هآ
 تسنیم فریاد نزن ناتو نیا

 تالطحرد ید نامبلذشت ۰ ..  تسایج بار طخرییروفر
 نه ز میم نام تام... نیربغسپ+یش نمرچگ
 کس هاچ نرگرسناپت ۱ صبا حماس ورک

 تس 1 دوو ا بجاو ۲ تنگی تسموید اب

 لاو تیام ریس | نا تم البروخت سوت نارضشخز ارس انار نیر گاز
 دربار | مو رب یلیشنسترابع کی ز طرلخرشچ لابتاو تو هاگاکن ابح اصو
 نادازوریود داد رجلاطم یر رپ چس گرو زر! اسکیس ی زوالفو نفنب هضم

 ل و ترش س رز رکت سراب اب مهم ته هتک 1 اجتحورن

 هاشر ارس یرلالالبتترذع بو تسابا تفاصسر نلاوررگو ناو

 - . دربند سل اف بیک او سیب زن نراطلرم جت اب اقا ییاتارم

 ۱ ژان برم زر نا لخ لر خو اف قلع و هوم مر یافب تان

 فا نااوپامو ار ار نوار مو بش نیس ار | تسارچا نا نورد

 مس تو هدر آرد مر یر ساوه و رم بخار و تسارماطناژ) ۱

 تماس زار اجر تسزورشم بشار دن ار یزم لا ی 1حرا ر

 ناتو با ناتس» ان رم مش 2 تنم هررو ارد یراقب

 ِ ۱ خش 1 (ولضم راووو 7 شو بزم | پر # و ینسرررو تفراعمر زی اما بی اخ

 را لاو, نضعت ین رس اس7 درآمد
 نت لتش تو رنو تسم عرب زد تن آی رک ارک

 ف

 ار رف ۰ فا محو تیمار لک مرا مرد رس کار



۸ 
 لات رربندب بک لا لس اب

 ون تصاسکیکدک نلافسانلا»
 اش ساز اگد یی ارم شراب [ رو یزاولفتر ارزو درودمدا نااسهداج

 سای او یوم و رو ۳ ارتش هر شصت 1 ۱

 تناس حرف تالار با نالاش او تفاع او عرانص لات تا تا
 طعم ربا ز لات نارب موش راپ و راکو ميدورظل اثمو بو غرازطلاعلازرم

 طب هرس ذی جراتش نا تشک آه یاناکرع
 "۳ 2 » ۶ام عرت نیارادخ تراپب تدایو تسو اور امر هرات )نیا تفاصر

 بس روهه سا ارطیم ننح ام ی تم هری اش ورچ رب باقر تورا شم

 تارادووچو او و وکت نیم نگه دن کی یرشد و نام یک اب رگ ندارم نآ
 يلرور رز تسر ندرمآ ان گی رف فا راکرس درد دلو بد ابعاد اید

 لس شو رو یر میشم ام سرا و تمس ارت تعیطای روت تار ش یلخ طور

 2۷ :یلافا تصوف اس نمرات راک تغاد پلی سرد او لیتو تب یر ور طر-ذا

 ترس یه اشو لا امار ام لا تل اضمبو لع اتم تسعرطر نر الا اط/

 تسسالادلاع تان س نما مییضل شیت بخرم قالفا بتا ۱

 هد و 2و مچ 21 وررشیصت شو تنس نفرت بالاست ۷ ۲

 رایلار دانا يزفوناب گر اد زاد اک ]ما سوم روم 1 هراود تند

 هنمچبا و تبس نیم اپرتشسگن ان هفت ایر ما ات لرعا
 ۴ او لال» تسیسرم اسنابن اب نام ردس# نابلایو اب ساز رو

 ی ترک فرو رب تم اسب خو ری تنی رشت اش

 تربت ترم یا نگبف 1ت رشت هنر نیما سارا تفاس
 و ط ۲ تاقوارتشاد یب اف سافتل» اي اشو تسارم و روا س کت ازجز) ۱

 است ورا ون اخس مان سو الارنآتوص تس شرم ررضتو لییامهمس

 چ بس 1

۸۱۷ 



۱ ۱ ۲ ۱ 

 تیلافش 6 ضورذر ور خ کن اصح ار شب نا لا وب جسارت
 للا تاپ تسیب رلفنعتلاملو لغت د او نازل تسیم راحت لارو لاع تانح جم

 1 یو ل امر لاج با را نطب اثم تسیلاکی از لا لاع

 .  رظتسارد سم اشرف تستر را
 ِ لایت نج ناو تشینطجنآ ل اتصع ی اب درب

 . ملا تیلوطچم . مت ترس مر
 يک لو. یر تراس... نکس موپتسیلرورضمآ

 هر مع سس و یر ارگ بیا عطا لود مطاس يک 5 تبع الو توش تمام

 لرکرباط نوا راورپ # را 9 یار اکو نی لب با اکماو تورم

 مینی شعرالا یهراپ تد رده اب یر اع ناتطوتم نیا نیافد 7 فرا

 الو مات اتش شل تر ردر قو لا عروس نیز یدد مات مصری

 رانا ابد تیم تشم نایناجر ناب تسالاعو ناز تسرعد تراس

 ترم ای یدررب نانو تضف الف نازی مست یر
 لس هرارخ اروم نبود نود ۱ يلو شش زاد ناو سبد
 مچ 9 و فا تسازید یزنفا دز تتروص لپ بصیر اد نور

 تعق دن ناچیز »دا نوری یابد تا ز اد ورمی.
 )هر ی اسرع اسد نرو دارت ناکد اتو یدک
 مر ؟ نون مرد ناسا سند ی ناب

 ۲۰۱ ار نا یوم سما را پی
  تخانش اش نوت 9در )۱ تس ارکه ۳ ۳

 الاسلام هاوو بستم بر اسدی
 لشلم ارپ مات... اوت رگ لف مد دز ۱

 + رم, . » مصر (۳) یلااو رها ( ۳۱تا درس( ۱



0 ۳ 
 تسنک ارتوا مار ملک باترر یا تسلکر تم شکار هد

 ر او ]رب تسسو زا تل اسم و ید ۳ تملارط زین تم رب کت سوری تر

 تسس ادشخ ادم نر اب ر تراس کس سر مرگ
 ه | ور وضل تمسوبر اگر اب رهاو او تسسرلا م گرو تساد او زر ار رخ بس ررک

 دن شسم اب تن رتضکن گر نیو ون یا ندید لو قم ام
 نوت نم هکسارج و شیلات یامناورم زایپوس و ون لب صوصک ی ورا تر

 دما بز رک تنور نایمامی باس ییبا یا هنر ارزی سارا
 ناب ی ناف اخر اوفارحمزارله ی ام لاص امن مپ تسریع ار پصضه

 نیورض نر ن ابسا ریسک نافسنابماخب ترس ها هر
 رخ شیر رقن تی وط عن کش طناب نا ناب مور رو شن رب
 1 امن یزازورشب امت تب نننو و فرم حضود 1 مورب ناب ثشلو بخت ا

 زد بم تا ات کر تتس اب رسد یدزبا تس اتم 2۱ هورگرت وز کر

 یورربنچ یابی اراکشآو روس ۱ ( گتسیانتن کسر عروشو ۳1 تارا

 سا شرح مو بمان تاتفآتم ار نرالغ تابطرتخ اس ببخش تفم

 نا مصر لر نشکر ساتن ورم نرود شو نیز رب نادرست لا

 هرشی زوم ور ذپ لد تل هدرم ارد طفل بلا نزک جد نی عرالطصا قوم

 1. نیک مپ و زرب من اولی راد تسح انشسي غلو نووریورصقل/ تیکه

 نکا تنش تنم پلو یوسورضتم بارم لی لب
 . 3یافاو یتنازار یا دز ی فیس نریم! رس اش و رک رس تیام ۱

 یو تتساد )مع( یاد پرش مر روص تلکس لرد مین رژ الا ید ورچ
 )نرو پت ناو لقص مار یر زر زنانه ار تساوی
 ملاع امر ایی کسر بزنه برش نبش شو وا پماد هچ
 ما ! مد ترس ( ۳ تاب 4 ۳ رک اب



۳ 

 ات تانهتسا نان )علاب ار اور طه داکی این سد رجال جای ا

 یاد تاقلعلا سام هد ورا ر مد تفت ارت ءارهو و و ولرر تسوژب

 دمت هارو یه ریو دهم دا تسپدن اد دن ته
 لاجتسا های اروم ۳9 سو واومیرو ور یابد شا میر ومت پایحسستب ال

 یر لو جرارم ارد جراوم | ناب اط تیام تالایخ نارارب اتش تداروخمو
 ی ررص# رایگان رمان س پخش لو دیگ
 تم فرا نزار | ات لم بم یلارففز و تسالط کرد یلارجو راه درد

 تحول اب رب قم چیدن پ ات او یخ» لاتصطاد لابیع تشلاو
 می ترتیب نت ترس ناشی درو لپ ار یا

 1۳ لن تعلیم. لییرچنر شن با
 ۱۱ تیام وب طم یزیچ, ...تشاردمیس رب هر فی

 منسوب او لا تس را طمز ارطافد دو را سم یر رشت رس دو شو

 تاواو رو بار ار ریدر اد پارغد لاخ تایر تیام, اد
 ال یوشرز ار ترین و دوم تصدی تتس اطرد یر

 ۱ ..ووشر ون« |تطو زالو ور + تیک اطز تسدارس

 شاارهرشاا :یشرفت تو درک ۰۰ ۱ .نراهی اتش ر ووب تا

 مهم فتو ر هکر نلاصام نایب»
 ان یر نا ازای تباوولکه زد تادرجرم نون آ

 کاپ راطو 2 پر طناز سزو رچ شرب نایلاد تک
 آپ اب تری بانج ناصاغزا کیم شر 72 فای ورم تیام که ار هو روآرورورظب

 ننااخ تم ۶ لیوتلو ل ومکنب قد تر باک زوم فطرت, تعا ارواو ری ورم 7 یرشب

 لات سو لامو یا داخاو لث مادی ملی یلاوجاذ| وورب نوسو لوح

 و یو راز سا
 زیاد ید! یلفتش(» تسناسآیانکی اس مود هریدرگبیس اس کا



 درب بیش رب تون نو تانک تاک
 0 | ی تفت یو ضورجعا ره اتعبرا یوازا تسزعرب ودر رازتخا نیس اما درج
 ور نیز شوت عراق الکی ی رب دار ایزی فید ریل و جروتسا
 تر تب قند ورک ار شات اغتو یوم امشنکم تبش ان نروکت رم پيگ اش ا
 رم نش نم کم زز نفی گنزو تیتر کی زنا تن یاب! تب
 واشر اوزجرما کو ثساترلکا ترش | اب ناشامرورو اوج هرتمرچب ف ساطزاد وورش

 ای وصاپ رایت تماضطاونزایان تایل درگیر تیلاطا تیام + انس
 طعم نا بیم اکس اش نر ابا تانک اسد اچ سارا
 تمام زو تن سانوو لوس انا زن رد ۰ او ۳

 ناتمش رو نکس شو لب و شنا ضخیم امد وو زی ور

 تب تیبا تار هم تار ترقی چس جت وار ریش
 یر تسفرعو تب اتسر برکت مقوا سلب( ایراد اد
 فوم شرت ان اخل اکی لالایی نی رایت وری او شصاب» ورب

 نی جک میر رودینما ترک نو خاص 5

 یردا تسی ونیضط رپ وگ )تک اقا اسانس
 ۱ ۱ 1 ۱ ح + را نوری ۳



« ۱ 

 ۳ ۱ /کذا . ۳
 ٍ ۵ .غلابث اچتفالخ بل ام( برن ترا نابمخ تره ارد

 ]1 |۹2 تیم بنا رگ مخرب سرم برم تو ارد
 ی :ن

 ۰ ها و مات رپ نان بشار او زف نایرد
 7 3 _ِ_ِ فتا با رقم شهاب رد

 تو رس
 ۱ ِس 0۳ - اچ اط ناگويدخ ترشح از یرشبزاس و

 9م مه اخر هو راز ماضمداب لاعا سا تام
 جان ت تسرصح بجر ] ۵ را عرش اید

 ی قم راژ راک ما عادت شم تیام را

 ۳ متن ی امن مشی زاسرد

۵ 
 ع اب

 ۱ ۹ ی
 4 ۰ 0 ۳ ی

۳ ۰ , ۰ 
۳  ۷ ۲ ۰ ۳ ۹ ۷۹ 

 ۳ دهکده حص> 1 «

۰ 

 ۱ "اب »



 تو» ار
 ناز اد اخترذج تو یا

  ۳9: هد

 ۴ ۳۳ت يا ها هاشم

 ۵ ب۱ و ۳  دسش ناطنسه دم انس نایب رد

 6۳۵۰ ۰ هر مر وا راوی لاری بکر
 ۷ . یر هرم ممکن شم نا نر تو

 مود ۳ ۰ سیب ی -نز یر نان نم ۴۵3 الا م

 ۲۳۵ ۰ 2 ار

 ۲۷۵ ۳- مس لاو ]مان و یر بز تر واز یزاطس توش تو الو

 ۳۵ ۳ لاری 1 ی دو دیو شم نادر

 ۳۵ ز اس نرو تیحوم نامش له را اید

 | ما ابر اهن قاب رد

 ۵۸ ۰ صاف جیم ترش نت ریس
 مي اد ۱ - نا ی لق رج ناب »

 ما ی بکر تضع

 رب )ای 3 ناز اشهدززم اسم ! نام

 ۳ لس ار تورم

 ۱ نر 3

 ۳۸۲ ۰ ۰ - اب ناهار نر تتط ام

 ۸۳ - -ل ی تام ین اش( ناب شر نما پال اولا
 نو ای هم ی 0

 ۲۹ - - يژتفاب تم او خر گنج ابب نا جام

 ۳۲9۸ ۰ 0 وکار اد لاو برجا تایید

 و رم 4 رد پاش ماگ ارد

 ۵. شبها ام

 ۵ ت هر رم ام وولک ثماراو لرحا هعارجا مصیبنابرد

 0 تو مو گماراو گرزب تیلررگشسنابلسهتساجا نیر



 تس ی ۱. راکوا
 ۳۵49+. بلا فا قوی رف لک طي رول هام نایب د

 ۳۰۳۰ یاسر تم تساسو رد تاجام نا نناق ان ترضحبانم] ننارد

 ۳ زن یا یونان ناف تر هاضر گ قلاطاسهو ام اشتد الو

 ۳6۵ در - ی بار اطاق عامه

 < هر شرب ترقوه ا غرور |! نابژر ورک ام حراوس قلاب و

 نه اتو ارام نشر له ای ب تم

 سرم و _ < جانب زن هاشم ارم ارم مس 2 شن ایبررد

 ۳۳ 5 بر مس یاس وه - وری مود حار یلرش تا ي ایبرد

 ۳۳9 هم و 4 تخم لاو لای ایم نره نامزد
 ۳۵ ۵ - تشریف تیبا نایب
 ۸۸ ۳ ان < راوی و لر و چارتر زایی

 رو ۳ - رب سیفک مردم بت مپ وم ی

 ۳۳ دم بم توس اس ءوسمش مرا "تشک الا پ بوم تی

 در آحاد تم شم نی گر از

 ۵ ایر + آسا و ی هم -محسسم و | هی 7 ناب

 ۱ ۳ ست ِ# ۵ رم ترق تی تند

 ۱ ۳ زا ۱ رج زا م - فی ادم زن کار دام

 ۳۸ ور بد اوین هو ی اس نا تی ار ٍس نامرد

 : عزل یاب مار يه تا نت فی بید "اید
 )يه ۳۹۷ مو ام جد لاو ی ۶ ارد

 یاب + و نیست نبرد
 اد شمتسکرمو باما ناب نیس

 بش ار دما زا سر تعم بکر تشط
 گر تببالد ریسه نر نلامرد
 پ مس را لا وان

 شا تو کتی بت

 ِ دعا تی و
 ۳ و 1 ناسد
 ص [رزب ول صور 7 شور

 - لار ناسا اش تسلعر یناسیرد



۵ 

 ی دم نو و
 ۲  لک )دی سن اد ید ی لا الت 4 ۳ نه او تسدد یصووآیلولبب یزاطایس+

 ۳ ۳۳۹ ۱۳ هلو ل شم ورا شر یو ارزی راطاس

 مع: و یی هم روم دم یسوور رمز یلاطلس+

 ۳۰۹ یر ۵ .- واشمو دشمن

 0 :ناگاور حصار تور نرلا بت ناف

 ۳9۳ بسم ام پس یا پیطقناطلس یبیرچسناطلب

 ۳۲۹ ۲ شب 0 - یریچسصراطلس نی هاش ورمی نی ور نناطلس

 ۴9۵و دیدی سری سه زوج قاطی نیچس اطلس
 ۲9۲ بارم ایا اهم هی
 ی ۱

 ۳۱۵۰: 5 ی ۷۳ 3 جم ۷ تا مرا و ۵

 ۲۲۳/۷۵ خم از حتی اردو - سروش ا هاش قیتتا

 |۳0 جدا دیه ب السا نیو اتسزوزف

 لمس
 اتش اب

 ۳ ۳ ی

 ما میس + دیر تا و نلاتسکه هاتد سویا نورمآ

 سس مس - واتو ( رک شا لا

 نازی اب مس دارت لاّقث نزوم نمآیراثید
 ۳۳۸۲ داور 2

 ۳۷ > تگ ناب 1۴ رو باطل ور تراس خام

 ات امسال ارتم دید او
۳۲ دسر با اب

 

 ۳۳۵ :دیررب " ]اب لا تد تناید

ناتو
 ۳۳9۰ 5 ف ۳ ۰ : 1 ی 

و بت تنم نریچسر ات زو
 ۳۵ ۲ ان ۳ - ها

 - ی الا م اشک ارش تشس/یناییرو
 ۳ 0 ۱ ی

 0۵۳در تر و دم بوی ام

 ۳۵2 لو یادم ایا دم وا ریل نایب

 ۳۵۵ - - -یلافدایپو نان لک تل تایر

 سو مان . تر دا بسی بیم نایازیم قرن

 ۳6 ان و



۳ 
 تو ۱ رّکدا

 ۵۰۰ ۳و نو ی د ارد دور ایا جار

اچ ت ۹ / 9۹ت ۳ ی رپ از
 

 ۱ ملا رص

 مارا 0 4 هزار تش ملا باش اطلس 3 و ۳
 ۳ ده 1 پل ترا

 دهم منا تک تر نیل شن اطلس
 ۳ ما و رسا هوم ملا کر نااطاس

 19 نیا لس ناف تمشب هیط یپپ ناطاس
 9۳ ۳ شا دم نراطلدس یر هاشس رم, نیل |ازرمناطلن
 ی روت کا » هاظورحنزرلارزلضعراطلس
 (وو اد ح ۱۱ نیا ساسی |رممان نا
 94+ شا - يا شر سینک حلال
 ۳۵ ۹ دنا ی و تي لزوم ناطلعب

 ری 2 بس ام. ام رد . مسی لب اطلس

 ۳۱۳ شیب نایاب هداژزر وارپ يررلاء اسکن اقلس

 ۱۳۳9 - - - -- --- - . - یزلاءالع السی نیل با ناف
 وی سس مس - لا اصل اطاس یر ه اش گر اس یرلا بسطق ناف

 رپ ی - نانو رخ تور ع نیل نراط
 ۵ بم - ماگ شا شناسی اطا
 ۳ یمنی اسب ناف تفع0 لب اخر سرم نان

 و تارا افزون
 موم دز تا ین قشر تم شم ناف

 مدد دا داش ناخن
 ۳ویچج جک نی ی - هاظزو بهار اطلس

 ۴۵۰ تا در - ها اطلس مارک یر, اقلش
 2 ول نو اور یزرلاره اینا
 ۴۹/۳ )ی لا دا ایه تا یا ان تم
 میر سرب سی زر هر ی ما

 مو ۳ ای سم اس د هاش یگرابمناطاسنب هات ناطلس



 ور 2
 ترا. راکدا

 ۳ زج تخم هری آتی و ید ء اد ناسا یار

 ۳۹ وه 7 تعیلا"نااییرو

 ۳۹ بای هر ات سی مر تیلزقترو

 09 هو ااا ا ا ی ..دشیلاشیلو رد

۱ 0 ۱۳۵ ۲۳۷۸۸ 

 ی بیای دوس جن ترس
 )زردی و س ۳ ۱ ر

 ۳۳ ۶ ۱ را یا ۱ سم م هر هم .ل حو و | ریوبص

 ۳۵ ی ناشر و جا ی من تر اب زوم

 84 نمعابووایک ما د ک
 ۹9 هی[ امر یی - .مسلو وا تس ترس ترششعربوص

 اهم هیت زامبی هو هام اف ار دو ری 7 دات دان تستر

 هچ, نوت هم ۰ هه ۳ - زانو

 ۵۳۰ ۷۳۹ ۲۰ نا ما ۷۹ ج۱ هر - - سیم اضبزمص

 هارو
 و و

 ام مرام می مس | او اریزومص

 تاک را
 هیدن مچ جن ۱۱ هم با

 یر
 یو. + هاو زی زا هه  ص هم ی  نم

 9 زن اب سم ما کی ی ها یا - شات لا لا او ریوص

 ۳ تی ی بز یر

 یار ام هم درو
۶ 

 ۷ ۳ و ]7 |و ری ومص ۱
۸۳ 

 ۸٩۰ ۰ ناو مس مر ۳ اون ارمششلاجا

 ۵ در رج تب دیس یزد اب مبدا کم ره چار

 هه دا یسيد ار
 | سو و

 - یزد حس دار
 ۱ ست



۳ 

 یسم 1 شل رم نیل مات نون یر تلوط ۳

 یاب ایم ابطال جرایم وبا ونصمیرصان تمام ۱

 ۱ ۱ ه + ماگ
 بارم ید نیما تفرش (اوم یلوم ..تمازوط ۵

 + راک یاس

 لس ی نا ده

 ۳۹ اب میر هاثزرمسم۰ هاش نصیب تموم تام -|<

 و یو رم
 ب ۹در اکبانوس

5 5 
 هتل بحام لر سافرینصم اولا خراوطم ۳۰

 رب هم لر بلا ان مش( نسب پس سا
 , امشب "روسی بش

 پاکدل ات مس

 باک

 ممتح -ث سو



8 + 
 ی م

 رو بوم یگانه لئفرپ خشت ریس سا
 اب ها کس

 بم اشمر ۳7 ۳ ۳ ۳9 اس لا
 + :ملح تک

 اس بیس یس ۳

 و راد
 11 و وفا سید و روم: ۳ (هاشواپ ۳

۱ 

 + یار | ۵
 , ,اگنوس هتنک در روش وب اظورسم اوری اب موس نم و ورا لا

 ذات ارس شام رب نیفک تون خزر ی <
 ملک اس ایم ربات تر هلن طی ۸

 ی کا ها وطن بام تی 1 .قیسضلودنب 4

 + اهل ی مر سطر کر ِِ

 + /یلر لار ا دیبا نووم طعم رم روت |

 + ی قب نوا دست وصال هاش ۳



۱ ّ 0 

 تا ورجهج بانج رب -درآد ارگان بس (لاف شم
 5 ۱بار رس رم -) -یل سال بسح اس هاش
 اس اب کل اقامتی پین > اصل افشا یوم لو لر
 هس یر 2گام سا لب ارت عابر کس کت شما

 جو ی کت ام دل اون ار جا شم نسل نون لو
 رق ساذج بح اصرلاو | نروس هد هد اید تب یر ا تست بستتد تهدرپ

  بحاص نت رای یواو بار غم پس اصشا ترش یوم
 تیام کلم تن لد کت نم املا مسی
 بان اساس کر تر تان کس تم[ از ناشی رابرت
 دو مار اراده اس رخت شک

 خان ون تم زار کاج شلیک جامد جی اب با
 نگر ب علف دم گاف کت لا کیا ادب دوم

 رک سی تیز ان یاد ماگ ی ال ایم رچ چهره کرک

 کیس لو شب تسجد لو ارگ یس یو تخ کیانی سم اب

 - زوآ اب انا ای: شن یتس دن لسالببکب اسکی تا نا جلب
 ی سی در ممج نکرد مزد اسسیشتباج یا
 ی احد نت هنگ عرگچ اه وج ی ب تشازگو ماکو! تشک

 4 رب و شچتساطخو ون ترم

 دویست 7



۳ 
 گن لر توام سقز جا باراک جزا سرا
 سن بزپ سری از کت دم کر نرو

 هل گشاد به تی انيويودم ج
 ينجب اه دش شبی ات می و جرد نت ا و تست

 تو یو سن اورقعاوتاقفاو گاز سوار چرب علوم بل

 تنفس روت تقابل ات جک یوم
 لیایسشدارما بیش کرد شرف هبس یو چ ید دیار نزار

 تو لود کین را اتم اطاناراح ستم دوسش راک

 مال اش سیر ج بس ساق ابا دات تصاطم ور وصت هیت ک
 ین عمره تمیز بانی وری هزنچتلامک
 تور عطر کت هاطد اپ ات رک سویا ی رگوچ بس اب یه امک
 راس برا مر ی هستن مجرد نره کل سر

 بر او صممهچس ضونفتوا ماست !ثر 1 1۶ 2 هک نربرس ٌ

 ِ + ین هتسار ایی ات
 مینی تمام هد یاب یار یر یداب [ بیم
 سل نر هنگ سلول بس تاک
 ایل ترک تکی نومانصرضک جو تماما تا خام

 توله یر هتس یر پلیس دمو وقته 59 جی شش

 فو اچ اوستا خاتم و تبسم اکر» تو وا تشکر دام سنت

 رب سیتی کس ارج ما تقوا تشکر اکو
 هدا تشک راک که سالار هضم سیا و ان ایجو

 یریایاتیبط»اوتنام یکی ررجاج و ازع)تسیما اس لی ما حطو ست

 نان تاپ بانک ی س رضا ناسا | بسی تستر
 اماکن اي سجاد عج بس ما هی اه عیار کس



۳ 

 کو نچاید نیا خیاود لس رگ بی اف هد دم اپ 2 سال تب

 ۳ کاخ یرور شا
 تصذور زن کتب اب تعرض سم لک ه مارا پر ۱

 یک شم کس این زر رم تنم تر ومتتتس-ساو ونوس زر ندا اجر

 لار سیم ندا وب نردنا بلاک خروج لاع تشنج
 لجن تماتفاد لار ما گل هتس نیم بیت تایپ سوار کوک
 + تست دخ کت یاقفاو له رلیج تسااع هک ناز پین تا هاشسدا
 نم الکی اشک اط/بیین تتسها سیستم [ بت

 ی ایل ب ات کت زر جبر تلکس وا اسد تیم
 اکی فلش نااگجات لب اتم رک ت شو "تیم از مای تا س تنطلب

 الو تمنطا رج خروتفم و کج رخقومس ویکی ولید بس ردیف( لا
 هیون اف اشتر ارد زی[ کم بم توش تای لاجا ییت لاط
 و تامل یر تو يييزوآسو| تسدتوم ر لر اشاو تناپانکو تاراقتسارد

 اف رز یا ح .تبس قبر نیرو بابام
 ایت تاک اشتر شطلسد ایم تام )حل زایصح

 تطلاژتیتشیهجار تم نطا سارا صرع اج ار تسالاع رود دضخ

 لیندا اد روش هاب تور حل جار جا
 اینچ یاب تشدید تام سس 9
 ۱ + سز تا

 ده سه کن اسکن يبجبسق لی دز تیلور
 تنش ید وتو |هبس جد ساکن تتالاعرم ازاد ادیب کش وا

 گو نساجی کس بلیت یذاز ندا
 قلا و تاوردصگ رو! تاداعم تااقس پک ماتصاخ
 يا ی رها راس پوض ملاک مات ین تیم

8 



 ک

 ۳ گا روز عین تی یر 7

 + اتم ارم بیس یو او ازم"

 1 رای یخ اول درختی اخرم ظ اچ ) ۳ ۳

 ۱ دسر سم ایر سم رضا / نیش سس 7

 ربا ماهان ی 7 یه 3 ارت حمل باش بروم

 ۱ ۱ احرشاو م اتسک ترس یادت 7

 سد ۳۹۵ ی ۳

 رشت ۳ ات تبیان پت > ٍِِ

 + ناز واتس لورم انار ۲

 ندا رس لر ۵و

 در تر هبس- ۳۰۸ هدر ارهاوایلب را 

 ی ام نفت تاب امت شا لب ی نجس دکتری ارش

 فن تیم " ی نیس ۳۵ ۳ مر رو رود ۳۶

 امور رم راک ابجاصیید بس سن هر کل عکس فا
 ایا اف تیبا ار ست ر ایر نون تانک ناف سا گل ]سی

 رپ باما کل ناتو نوای بت شزلخ هک یونس[ یر

 بکر ات | با عیب مر سن مر جشن
 ن بسط ار ارم لس سان باک جت کت راضی امتداد

 نگار | تستر الف رابط فسا تورص افت ْستوشصم

  ط تاج( فور ارزیابی

 ول رسیده نا مکس تک رتیل مماتشآهلسم سو

 (دوفس ام بحاص تی فطص نانسی والس بحاص نسوز سیف

 بل مایا کیا یو. دال لار وا بسا رپ هسار ناوجسم یا

 ٌقلتنس/ا کب اتس را تب لا ملسبوسا اهتساپ یکم یدنبح روسی رچرنسو ۱

 بل ما سا -هتبسیدلام 2۳ نا تن ره سلم



 ئ

 ۶ قلا ترسم لس اهبنناهسج رخ بو

 ۱ -.تبترد تی تم تیز لخت نوک بال سیب

 ۱ تل یکسان شریک ازم اثار ّ ۱

 تقی ما ترس منش کتی تشوی 7

 و شم ات امشک مات

 تناسب یخ گوزن

 پا ترض متر هر

 + اوت بایتسک لورم عن نیم

 من ۳۹ ایل. ریس یا تابه یخ دز( ۳

 : سرد تا جا تابع ۳9 لر تر |۵ یورو ۳1 #

 2۳ فا اسیرایهخ | نت طرق را طفل خ بای رم *

 اینک رج / | تن نود ور 1 نشر اش ترس اب باب

 ی عرامورج ار دجرد کناف هاشدا ام هاش ترضحلور هاش فا شم

 ریون کی بان ماست نشر ؛یاوس هربرور گم

 ۱ م و 7 یر ورم ۱

 مرگ ۵ دست ۳

 ۲ او یصتس تشبم را د پت یجاجار تم

 مسااسد لو دم دم گ باک

 هوس رس یر شرک سواع

 "س 2 هسلور 9! - بس جررد تراهتننب نا او اوین مننام چی سی

 ۱ همانا واین ست تبسات تیم کری

 : .یقتف سس رم نت 7 ۵ ها 7 2 ۳

 ۱ سوتی ناف .تساوت اسم اکوارب هرکس

 .. مس (ل والا د رد وا میر یزاولادلغ بتا الت

 ار ما ارمپد قول رحم روم
۱ 



0 

 سس بسا نسوز لا تی طه ترا
 هی مال تسف(« و تسافس تل بحاسس سینه بس تر ی

 بسه نط بت کشتار لر روا تبساپکو اک هتسومهسک سک 1

 بیام پدر ور یو اضسترقو سر بت وند یب عرش ه-ج

 را خبسعسضتاو گیت یسملاطتد بسیار وه رای نر ۱

 1 ری ۰

 تی لب الیاف بس
 سیب باب ما مات يا تسب ات
 رک ید زور ورد لاس بو درد هاگمارتبشچماطد ترور

1 ۳ اب رد نر تاتوژرر تشبرسو هاووو یاس اپ تسنطلب تر
 

 : / را رول

 مهدی ساب تست طیب بایت طی حس
 رظنشد اهرم تایفاو.تس لا تب اتمشروا یلمق هد اید هتس نوت بدا

 ام بس یر ظفر ابا س سم
 بک بل اف تیک یو ضذطاکس تستر از داور پتو
 فرم تانک قریب وصص در منا کسر چت وصتپ بود رک دس

 فرار کم زره نان اس هکلس يرص »هد طه جک
 ِ ۱ ۱ ب4 ر كف نت ۱ / ض ۱  ط 7

 همسر طبع ۲۱۳ اره اد ارت بس بم حسب » دادی روطم لی بد رک م

 7 کیم سا مو ایا نابدا لو لس بسه هر + نم بال عزم مایا کس جور
۳۳ 

 جد لا جرت تا س رد یار ساید زا کف و ۳ کو سیر



 پ ۱
 سراب درو ظ کورس چه چ چي فهسداکت امار

 .ٌْعید تز ما گب اتو اریلاط سا ببر 1/1 روت تصالش بدان بک ۱

 سما سقم فرم نانسی اب اجوا ما بتا
 قیر دان سیر ينتستس یار چت تسمه عود یک
 یلاع بسانج 2 - یه قلا کن ات یی شبا ادا رییس چ

 4 و 7 ۳۳ ط ۱0 ِگ ۰ ۷۹ ۱

 لر باتری .یآد ید بنحاص را تو
 عطار دار تسعاشا باکس اف تور شر اد نیاوران

 رانآن انضکر مکس )سی لجن بن" کیلو ا تشام ات بان ماگ
 مات سریع ترش دهد 1 هک

 لات تاج دا ادامه نجس رم بک کت اپ
 گاف افسرو | بک دود زار پ تی فشیفتسچا سو تسلوروشم
 لای نر زد کی شیاطین سی رج املا رب

 ما حس ا ناسا هسستاذ لاک ترا تافسال یلدا,

 تافل توان زر ایرنا تراس لو ارشاد

 تن دزت ارع | کس و | بسی اح لار ۳ رز مک
 هه هیراز هی

 ۱۳۰ ریش ره یک نا ( ۷ ۰ ترمه ر که ارد سرا

 جم کوهنورد زی اف بانک پیک[
 ی یاس دربی تسبن کسی عن تاج یراگوریمااوسو

 از تسریم) ور گی سبد لس کرسی کل وص )زیر سم
 تور قاب شب قطب بدید ا تور عرف تسش از رام اوج خب راتسا نت

 "ایوان متر پ تانک دستم هس با
 واتس ابا 71 نوا ثمر ترابعبیت تماس دو ساک خرهشتسو شوک

 و اس اه می

 لبنی ساق مر تو تسسرف ينج و سس یب هساوح کس جرات
۵ 

۰ 

 هه



 ودامم مات نعناع صحن سا ایه
 ال تار تراک خب تباقص,روصتاذ داد و رگ ابو ورد دا ۳

 ۱ ۷ ِ + گن ترشقلغ

 رو یرفغژ مو نام اروم تاپ دادرسی اتم ی
 روا سبک تیپ دیتا اس اپ ایوان ار باک ورم
 کاذب یر[ خیبر لس آب رپ ایی تای تست

 لو شرت اقای دما تنی وا جرج
 کم کس قنات وسایل باک #
 شب( نی یخ تکاب ترم افش تققار | یی ورر اور وا تن

 سا ک | دوی 3 لا بنا با کیش نر ذس رب باب س ایساایش ها >)م | اد )نرم تر بوس ترم تیشتکسا
 ایکس لو ریش  سا ٩م اما 7 1 1 ۳۹/1 |«یربا اِ ۱

 ادا نان ی اگیچ اس لری باکس ته او کس نمک بانک
 2 اف تم تبس نر تیتر ادا هست
 ماگ انسان ز یازفا تم ریرکو بیت علایم باک



۳ 
۶ 

# 









 ۳ ی

 1 1 وز و ع عزای - انها من کج هرز 2 6 هم
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